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

“Deixe memórias agradáveis sobreviverem em tempos de tristeza.”

1. Este 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. 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.

4. 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.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

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

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

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

.

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

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num
domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio;
acaba em cafés engordurados, diferentes dos
parques de ouro onde começou a pulsar; de repente,
ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um
automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto,
polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na
acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à
alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no
desenlace das mãos no cinema, como tentáculos
saciados, e elas se movimentam no escuro como dois
polvos de solidão; como se as mãos soubessem
antes que o amor tinha acabado; na insônia dos
braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas
sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de
alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do
cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes
acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho
crucificado de todas as mulheres; mecanicamente,
no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar
diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;
na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas
ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas
femininas; quando a alma se habitua às províncias
empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra
coisa, o amor pode acabar; na compulsão da
simplicidade simplesmente; no sábado, depois de
três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho
tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns
dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de
ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas
flores; em apartamentos refrigerados, atapetados,
aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que
desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os
crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir;
em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero;
nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem,
no ônibus, ida e volta de nada para nada; em
cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça
e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o
amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no
Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São
Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor
acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba;
na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba
na mesma música que começou, com o mesmo
drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes
acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e
acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova
York; no coração que se dilata e quebra, e o médico
sentencia imprestável para o amor; e acaba no longo
périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer
em mares gelados; e acaba depois que se viu a

O amor acaba

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na
janela que se fecha; às vezes não acaba e é
simplesmente esquecido como um espelho de bolsa,
que continua reverberando sem razão até que
alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o
amor acaba como se fora melhor nunca ter existido;
mas pode acabar com doçura e esperança; uma
palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na
verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na
floração excessiva da primavera; no abuso do verão;
na dissonância do outono; no conforto do inverno; em
todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o
amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para
recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o
amor acaba.
(CAMPOS, Paulo Mendes. . Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1999 p. 21-22.)

O amor acaba

Ao longo do texto, a frase “o amor acaba” é
constantemente repetida, produzindo um efeito
textual. Assinale a alternativa que explica o efeito
textual obtido por meio dessa repetição.

A) Aproxima as ideias de fim e permanência,
colocando-as em posição convergente, quando
se referem ao amor entre irmãos.

B) Realça a força polissêmica das palavras,
referindo-se ao hábito de apagar tudo que é
excessivo no amor entre as pessoas.

C) Conscientiza o leitor para o fato de que o amor é
vitalício, eterniza as relações e possui intensidade
poética, mesmo tendo como referência o mundo
real.

D) Enfatiza a incompatibilidade entre diferentes tipos
de amor, a fim de apontar atitudes refinadas e de
análise profunda do comportamento dos que
amam.

E) Reforça a inevitabilidade do término do amor,
confirmada pelas inúmeras situações e pelos
motivos banais e corriqueiros.

Questão 01
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Na composição das orações “[...] na janela que se
abre, na janela que se fecha; [...]” a figura de
linguagem predominante é:

A) eufemismo.
B) hipérbole.
C) antítese.
D) pleonasmo.
E) catacrese.

Questão 03

Assinale a alternativa que reproduz o fragmento em
que o tom pessimista da crônica, mantido ao longo do
texto, é relativado.

A) “[...] às vezes acaba na mesma música que
começou, com o mesmo drinque, diante dos
mesmos cisnes; [...]”

B) “[...] no sábado, depois de três goles mornos de
gim à beira da piscina; [...]”

C) “[...] e acaba o amor nas sorveterias diante do
colorido iceberg, entre frisos de alumínio e
espelhos monótonos, [...]”

D) “[...] para recomeçar em todos os lugares e a
qualquer minuto o amor acaba.”

E) “[...] na poeira que vertem os crepúsculos, caindo
imperceptível no beijo de ir e vir; em salas
esmaltadas com sangue, suor e desespero; [...]”

Questão 02

“[...] uma carta que chegou antes, e o amor acaba
[...]”. O emprego respectivo do artigo indefinido e do
art igo def in ido apresenta uma oposição
morfossemântica entre esses dois termos,
caracterizada por:

A) citação anterior / não citação.
B) imaginação / realidade.
C) determinação / indeterminação.
D) generalização / especificação.
E) demonstração / possessão.

Questão 05

Assinale a alternativa em que o verbo destacado está
flexionado no pretérito mais-que-perfeito do modo
indicativo.

A) “[...] como se as mãos antes [...]”
B) “[...] e no olhar do cavaleiro errante que

pela pensão [...]”
C) “[...] simplesmente esquecido como um espelho

de bolsa, [...]”
D) “[...] e o médico imprestável para o

amor; [...]”
E) “[...] às vezes o amor acaba como se

melhor nunca ter existido [...]”

SOUBESSEM
PASSOU

É

SENTENCIA

FORA

Questão 06

O texto é vertiginoso em seu desenvolvimento e o uso
da vírgula e do ponto e vírgula contribui para isso
porque:

A) não há “quebra” em unidades de sentido –
parágrafos ou períodos separados por pontos.

B) acrescenta ideia de estatismo contida no “fim do
amor”.

C) indica pausa de maior duração, promovendo
dinamismo ao texto.

D) sinaliza o término das declarações sobre o amor.
E) introduz um esclarecimento a respeito do amor.

Questão 04

A palavra ou expressão destacada, que age como
conectivo no contexto, que tem seu valor semântico
indicado corretamente é:

A) “[...] acaba o amor no desenlace das mãos no
cinema, [...]” = finalidade

B) “[...] pode acabar com doçura e esperança;
[...]” = adversidade.

C) “[...] acaba o amor nos braços
torturados de Jesus, [...]” = conformidade

D) “[...] a alma se habitua às províncias
empoeiradas da Ásia [...]” = lugar

E) “[...] diferentes dos parques de ouro
começou a pulsar; [...]” = conclusão

E

MAS

ÀS VEZES

QUANDO

ONDE

Questão 07
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Assinale a alternativa que justifica corretamente o uso
do acento grave em “[...] na acidez da aurora tropical,
depois duma noite votada À alegria póstuma, que não
veio [...]”.

A) Ocorre crase diante de pronomes pessoais,
quando este exigir a preposição “A”.

B) Há ocorrência de crase, quando o termo regente
exige a preposição “A” e o termo regido aceita o
artigo “A”.

C) O emprego do acento grave se justifica pela
presença de substantivo feminino em oposição ao
adjetivo.

D) O sinal indicativo de crase deve ser utilizado antes
de palavras que não vêm precedidas do artigo
definido.

E) Usa-se o sinal indicativo de crase antes de
substantivos femininos usados em sentido
genérico.

Questão 09

A alternativa em que o termo em destaque tem a
função de núcleo do sujeito é:

A) “[...] acaba em CAFÉS engordurados, [...]”
B) “[...] onde há mais ENCANTO que desejo [...]”
C) “[...] e o amor acaba na poeira que vertem os

CREPÚSCULOS [...]”
D) “[...] em todos os LUGARES o amor acaba;”
E) “[...] e acaba nas ENCRUZILHADAS de Paris [...]”

Questão 10

Reescrevendo a oração “Ele atira O CIGARRO de
raiva contra um automóvel” e substituindo o termo em
destaque, por um pronome oblíquo em posição
enclítica, teremos:

A) Ele lhe atira de raiva contra um automóvel.
B) Ele atira-o de raiva contra um automóvel.
C) Ele atira-no de raiva contra um automóvel.
D) Ele o atira de raiva contra um automóvel.
E) Ele atira-lhe de raiva contra um automóvel.

Observe o emprego dos termos em destaque nas
frases: “[...] elas se movimentam no escuro como dois
polvos DE SOLIDÃO [...]”, “acaba em cafés
engordurados, diferentes dos parques DE OURO [...]”

Analise as afirmativas a seguir:

I. Nas f rases, os termos gr i fados são,
morfologicamente, adjetivos e, sintaticamente,
adjuntos adnominais.

II. Dentro do contexto, DE SOLIDÃO e DE OURO
possuem classes gramaticais e funções sintáticas
diferentes.

III. Tanto DE SOLIDÃO quanto DE OURO são
adjuntos adverbiais e atribuem circunstância de
modo aos elementos aos quais se referem.

Assinale a alternativa que aponta as afirmativas
corretas.

A) Somente a I está correta.
B) Somente a II está correta.
C) Somente I e II estão corretas.
D) Somente I e III estão corretas.
E) Somente II e III estão corretas.

Questão 11

Questão 12

Sobre o texto “O amor acaba”, analise as afirmativas
a seguir.

I. Em “O amor acaba” o verbo é transitivo direto.
II. O termo destacado em “[...] e acaba o amor no

desenlace das mãos NO CINEMA [...]”,
morfologicamente é locução adverbial de lugar.

III. “[...] para recomeçar em todos os lugares [...]” é
uma oração subordinada adverbial final.

Assinale a alternativa que aponta as afirmativas
corretas.

A) Somente a I está correta.
B) Somente a II está correta.
C) Somente I e II estão corretas.
D) Somente I e III estão corretas.
E) Somente II e III estão corretas.

Questão 08

“Ela esmaga o cigarro no cinzeiro repleto”. Se o
sujeito da oração passasse a ser agente e o verbo
assumisse a forma adequada à voz ativa, a
construção do período sofreria alteração. Dentre as
alternativas abaixo, assinale a que atende
corretamente a essa transformação.

A) O cigarro foi esmagado por ela no cinzeiro.
B) O cigarro seria esmagado por ela no cinzeiro.
C) Que o cigarro seja esmagado por ela no cinzeiro.
D) O cigarro é esmagado por ela no cinzeiro.
E) Se o cigarro fosse esmagado por ela no cinzeiro.

Questão 13
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Identifique a alternativa na qual o termo em destaque
possui valor reflexivo.

A) “[...] às vezes o amor acaba como SE fora melhor
nunca ter existido [...]”

B) “[...] como SE as mãos soubessem antes [...]”
C) “[...] na janela que SE abre [...]”
D) “[...] depois que SE viu a bruma [...]”
E) “[...] e elas SE movimentam no escuro [...]”

Questão 14

O processo de formação do vocábulo destacado na
expressão “províncias EMPOEIRADAS” é:

A) composição por justaposição.
B) derivação regressiva.
C) derivação parassintética.
D) derivação sufixal.
E) composição por aglutinação.

Questão 15

Segundo a Constituição Federal, a República
Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações
internacionais, pelo seguinte princípio:

A) da intervenção.
B) da desigualdade entre os Estados, de acordo com

o seu poderio econômico.
C) da vedação à concessão de asilo político.
D) da prevalência dos direitos humanos.
E) do repúdio ao terrorismo, admitindo-se o racismo

em algumas hipóteses.

Questão 16

Assinale a alternativa correta.

A) O mandado de segurança coletivo pode ser
i m p e t r a d o p o r p a r t i d o p o l í t i c o ,
i n d e p e n d e n t e m e n t e d e e s t e p o s s u i r
representação no Congresso Nacional.

B) Conceder-se-á “hábeas data” sempre que a falta
de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais.

C) O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.

D) Conceder-se-á mandado de injunção para a
retificação de dados, quando não se prefira
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou
administrativo.

E) São inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios lícitos.

Questão 17

Segundo a Lei n° 8.112/90, que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais, é
correto afirmar:

A) O concurso público terá validade de até 2 (dois)
anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por
igual período.

B) No ato da posse, é dispensável ao servidor
apresentar declaração de bens e valores que
constituem seu patrimônio.

C) A posse em cargo público independe de prévia
inspeção médica oficial.

D) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para
cargo de provimento efetivo ficará sujeito à
estágio probatório por período máximo de
18 (dezoito) meses.

E) A idade mínima de 16 dezesseis anos constitui
requisito básico para investidura em cargo
público.

Questão 18

Questão 19

Segundo a Lei n° 8.112/90, assinale a alternativa
correta.

A) O serviço extraordinário será remunerado com
acréscimo de 100% (cem por cento) em relação à
hora normal de trabalho.

B) Independentemente de solicitação, será pago ao
servidor, por ocasião das férias, um adicional
correspondente a 2/3 (dois terços) da
remuneração do período das férias.

C) Poderá o servidor ausentar-se do serviço, sem
qualquer prejuízo, por 2 (dois) dias, para doar
sangue.

D) É contado, para todos os efeitos, o tempo de
serviço público federal, exceto o prestado às
ForçasArmadas.

E) É dever do servidor exercer com zelo e dedicação
as atribuições do cargo.

Questão 20

“É o retorno do servidor estável ao cargo
anteriormente ocupado em decorrência da
inabilitação em estágio probatório relativo a outro
cargo.” Tal assertiva, segundo a Lei n° 8.112/90,
traduz o conceito de:

A) nomeação.
B) recondução.
C) reintegração.
D) reversão.
E) readaptação.

NOÇÕES BÁSICAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Questão 21

Observe abaixo a imagem parcial de uma planilha
criada no Microsoft Excel 2003.

O ícone que permite aplicar a mesma formatação da
célula F23 às demais células da coluna F é:

A)

B)

C)

D)

E)

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 22

Observe a tabela abaixo criada em um documento
Microsoft Office Word 2003.

Ao converter a tabela em texto, selecionando a opção
“Separar texto com Ponto-e-vírgulas”, as
informações serão exibidas no documento da
seguinte forma:

A) A; B; F; G; C; D; H; I; E; J

B) A; F; B; G; C; H; D; I; E; J

C) A; B; C; D; E; F; G; H; I; J

D) A; B; C; D; E
F; G; H; I; J

E) A; F
B; G
C; H
D; I
E; J

A B C D E
F G H I J

Questão 23

Para imprimir as páginas 5, 7 e 10 de um documento
criado num aplicativo Microsoft Office, o intervalo de
páginas da tela “Imprimir” deve ser definido no
formato:

A) 5,7,10 (páginas separadas por vírgula).
B) 5;7;10 (páginas separadas por ponto e vírgula).
C) 5-7-10 (páginas separadas por hífen).
D) 5/7/10 (páginas separadas por barra).
E) 5\7\10 (páginas separadas por barra invertida).

Questão 24

Sobre a manipulação de arquivos e pastas no
Windows Explorer XP, é correto afirmar que:

A) um arquivo pode ser renomeado mesmo que o
arquivo esteja aberto por um programa.

B) uma pasta pode ser renomeada desde que não
contenha arquivos.

C) uma pasta pode ser excluída mesmo que
contenha arquivos e subpastas.

D) um arquivo somente pode ser alterado por quem o
criou.

E) um mesmo arquivo pode estar contido em mais de
uma pasta.

Questão 25

Suponha que após um trabalho de pesquisa na
Internet, você tenha encontrado sites confiáveis, com
informações interessantes e constantemente
atualizadas sobre o tema pesquisado. Uma forma
adequada para compartilhar o resultado da sua
pesquisa com sua equipe, de maneira que esses
sites localizados também sirvam a eles como fonte
atualizada de consulta, é:

A) enviar um email para os endereços eletrônicos
dos integrantes de sua equipe, contendo, no
corpo do email, para os sites
localizados.

B) criar um documento Word contendo as
informações mais interessantes e compartilhar
este documento com os integrantes de sua
equipe.

C) preparar uma apresentação em PowerPoint com
as informações relevantes e enviar o material
criado para a equipe, a fim de divulgar seu
conteúdo.

D) escrever, de próprio punho, um relatório com as
informações encontradas e distribuir para a
equipe, pois demonstra maior personalização do
trabalho.

E) enviar um email para os endereços eletrônicos
dos integrantes de sua equipe, anexando um
arquivo Word com as informações mais
importantes coletadas nos sites encontrados.

hyperlinks
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Questão 26

Antônio Rolim de Moura Tavares foi um dos primeiros
Governadores e Capitão General da capitania de
Mato Grosso no período de 1751 – 1764. Neste
período, as ordens da Coroa portuguesa tinham
como principal objetivo para a região onde,
atualmente, está localizado o estado de Rondônia:

A) o aumento da produção de café para exportação,
via rio Madeira.

B) a invasão das terras bolivianas e o controle
territorial até a região andina.

C) a construção de linhas de transporte conectando
Rondônia à Brasília.

D) a manutenção das terras contra invasões
espanholas e indígenas.

E) a investigação da biodiversidade para promover a
indústria farmacêutica.

Questão 27

Uma das principais discussões do mundo
contemporâneo são as causas e consequências do
aquecimento global. A cada ano, são realizados
novos relatórios sobre as condições ambientais do
planeta que fundamentam propostas de ações. Nos
últimos anos, o Brasil figura como um dos atores
protagonistas da emissão de gases que promovem o
aquecimento global. Esta posição do Brasil está
diretamente relacionada com a seguinte ação:

A) entrada do Brasil no grupo de países
denominados de BRIC e a assinatura de acordos
que geram maiores produções bélicas na
Amazônia Legal.

B) aumento das queimadas nas áreas florestais que,
além do desmatamento excessivo, gera
também elevadas emissões de gases estufa.

C) crise econômica dos Estados Unidos resultando
na grande transferência de setores industriais
para o território brasileiro, principalmente nos
vazios demográficos.

D) incentivo governamental à monocultura da
cana-de-açúcar, viabilizando significativo
aumento no consumo do álcool como
combustível.

E) diminuição da cobrança dos impostos sobre
produtos industrializados – IPI – gerando
aquecimento na indústria automotiva que é a
maior emissora de gases.

Por meio de um Decreto-lei de 1943 foi criado o
Território de Guaporé. Ainda sem a denominação de
Estado de Rondônia, o novo Território Federal foi
criado do desmembramento de terras de dois outros
estados. Foram eles:

A) Amazonas e Mato Grosso.
B) Acre eAmazonas.
C) Pará e Mato Grosso.
D) Mato Grosso eAcre.
E) Pará eAmazonas.

Questão 28

Questão 29

No ano de 2005, foi ao ar uma minissérie sobre a
construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
Não somente para o estado de Rondônia, mas
também para todo o Brasil, esta estrada de ferro
possui significado importante na história do país. O
contexto histórico que possibilitou a construção da
referida estrada de ferro foi:

A) a transferência da capital federal.
B) a implementação de políticas sanitárias.
C) a assinatura do Tratado de Petrópolis.
D) a demarcação de reservas indígenas.
E) o aumento da produção industrial.

Questão 30

Segundo o dicionário Geológico e Geomorfológico de
Antônio Teixeira Guerra, relevo significa a
“diversidade de aspectos da superfície da crosta
terrestre, ou seja, o conjunto dos desnivelamentos da
superfície do globo.” Sobre o relevo do estado de
Rondônia, pode-se afirmar:

A) É formado, majoritariamente, por planaltos com
grandes altitudes e que possibilitam a grande
variação de espécies vegetais.

B) Existe o predomínio de formações magmáticas
extrusivas, originando relevos com declividade
muito acentuada.

C) É formado por planícies com derramamento
basáltico na região sul do estado e pela Serra de
Pacáas na porção norte.

D) Existe uma grande variação altimétrica com
predomínio de relevos escarpados no norte do
estado, exemplificado pela Chapada dos Parecis.

E) É formado, principalmente, por áreas com baixa
altitude e predomínio de planaltos na porção
meridional do estado.

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA
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Questão 31

A concepção de que a essência do brinquedo é a
criação de uma nova relação entre o campo do
significado e o campo da percepção visual; de que
essas relações irão permear toda a atividade lúdica
da criança, sendo também um importante indicador
do desenvolvimento da mesma, influenciando sua
forma de encarar o mundo e suas ações futuras; de
que o atributo essencial da brincadeira é que uma
regra torna-se um desejo, ou seja, satisfazer as
regras torna-se uma fonte de prazer, o que, no futuro,
constituirá o nível básico de ação real e moralidade
do indivíduo, pertence a:

A) Bruner.
B) Vygotsky.
C) Wallon.
D) Piaget.
E) Freinet.

Questão 32

De acordo com os PCNs , a
interdisciplinaridade “deve partir da necessidade
sentida pelas escolas, professores e alunos de
explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo
que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção
de mais de um olhar, talvez vários.” Neste sentido, a
interdisciplinaridade supõe um eixo:

A) integrador.
B) separatista.
C) conservador.
D) fundamentalista.
E) cientificista.

(BRASIL, 2002, p. 88-89)

De acordo com o Art. 10 da Resolução nº 5, de 17 de
dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil, as instituições de
ensino que trabalham com este segmento, ao
elaborarem e executarem procedimentos que
avaliem o desenvolvimento das crianças, o farão sem
ter como objetivo a:

A) observação crítica e criativa das atividades.
B) continuidade dos processos de aprendizagem.
C) seleção, promoção ou qualificação.
D) criação de estratégias adequadas.
E) utilização de múltiplos registros.

Questão 33

Questão 34

São concepções que estão de acordo com uma
organização curricular escolanovista:

A) currículo centrado no aluno e identificado com as
ideias de John Dewey. O Professor é o facilitador
da aprendizagem. Os conteúdos são
subordinados às necessidades e interesses dos
alunos no seu processo de adaptação ao meio,
valorizando-se a atividade de pesquisa do aluno e
o clima psicológico e social da escola e da sala de
aula.

B) crença no papel ativo do sujeito no processo de
aprendizagem. O currículo deve prever atividades
que correspondam ao nível de desenvolvimento
intelectual dos alunos e organizar situações que
estimulem suas capacidades cognitivas e sociais.
O professor é o organizador e facilitador da
aprendizagem, visando assegurar a interação do
aluno com o objeto de aprendizagem.

C) currículo centrado em competências e
previamente prescrito por especialistas e sem a
participação dos docentes que, com base em
critérios científicos e técnicos formulam objetivos
e conteúdos. A organização curricular resulta de
objetivos assentados em habilidades e destrezas
a serem dominadas pelos alunos no percurso da
formação.

D) organização do conhecimento por disciplinas
compartimentalizadas, caráter livresco e
verbalista, ensino meramente transmissivo,
centrado no professor e na matéria, escola
responsável pelo ajustamento social dos alunos
sem preocupação com uma visão crítica de
sociedade na qual a avaliação somativa tem
grande peso.

E) adesão à ideia da aprendizagem como
construção do sujeito e identificação com as
ideias de Paulo Freire. Concepção de ensino
como compreensão da real idade para
transformá-la, visando à construção de novas
relações sociais, de modo a eliminar as
desigualdades sociais e econômicas. Foco
também na interdisciplinaridade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Questão 35

“No universo digitalizado no qual nós entramos, a
distribuição geográfica das culturas não responde
mais às lógicas às quais esteve por muito tempo
submetida. A mobilidade cresce. As práticas e os
saberes vernaculares perdem suas raízes locais.
Eles são substituídos pelas culturas de massa em
parte moldadas pelos meios de comunicação. A
humanidade não tem mais raízes (...)”

Na prática de ensino de geografia, o fragmento é
melhor utilizado para trabalhar com o conceito de:

A) região.
B) geopolítica.
C) identidade.
D) periferia.
E) etnocentrismo.

(CLAVAL, Paul.
Terra dos Homens. São Paulo: Contexto, 2010. p. 129)

Questão 36

A interdisciplinaridade é uma realidade na
estruturação pedagógica de diversas unidades
escolares no Brasil. Os professores de geografia não
devem se furtar de participar desses projetos e se
organizarem através da seguinte prática:

A) A ut i l ização de instrumentos teór ico-
metodológicos deve ser igual entre as disciplinas
envolvidas.

B) Um projeto de ensino interdisciplinar é a garantia
de uma pedagogia voltada para a competência
curricular.

C) O tema gerador deve ter contato com a realidade
dos alunos possibilitando o conhecimento do
espaço vivido.

D) A geografia deve ser o centro dos estudos, pois
utiliza conceitos físicos, biológicos, sociais e
políticos.

E) Deve ser realizado em todos os momentos, pois
somente com a repetição será possível uma boa
execução.

Questão 37

Questão 38

O tipo de representação a seguir é denominado de:

A) Quadrática.
B) Azimutal.
C) Eurocêntrica.
D) Anamorfose.
E) Mercator.

Fonte: extraído de www.Unifesp.br

A criação da cidade de Machadinho D'Oeste possui
um fator de semelhança com uma das principais
características do estado de Rondônia. Este fator é:

A) Criação de reserva biológica.
B) Ligação comercial com o Pacífico.
C) Colonização de atividade agrícola.
D) Territorialidades seringalistas.
E) Preservação da população nativa.

Questão 39

A denominação BRIC foi cunhada para designar o
crescimento econômico de quatro países: Brasil,
Rússia, Índia e China. A partir daí, os quatro países
promoveram encontros como se fundassem um
bloco homogêneo. Sem dúvida, existem
semelhanças entre eles, mas também grandes
diferenças. Uma característica que pode ser atribuída
a somente dois dos países é:

A) Presença significativa de combustíveis fósseis
nos territórios.

B) Pretensões de integrar o Conselho de Segurança
da ONU.

C) Conflitos étnicos nacionais no interior dos
territórios.

D) Territórios muito extensos com diversidade
cultural.

E) Importância bélica com posse de armas
nucleares.
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Questão 40

Os fatores locacionais são fundamentais na
territorialização das indústrias. Todavia, a
importância de tais fatores modifica-se ao longo do
tempo.Apartir da década de 1990 o Brasil passou por
um novo processo de localização dos setores
produtivos relacionado diretamente com a
implementação de políticas neoliberais. Na relação
entre setor industrial e política neoliberal, o principal
fator locacional é:

A) Isenção fiscal.
B) Mercado consumidor.
C) Energias limpas.
D) Recursos minerais.
E) Mão de obra barata.

Questão 41

O esquema a seguir apresenta uma das grandes
descobertas brasileiras no início do século XX. Sobre
o Pré-Sal pode-se afirmar que:

A) Transformou a espacialização da produção de
petróleo no Brasil, ou seja, fez da região Sudeste a
maior exploradora de petróleo do Brasil.

B) O Brasil foi aceito na Organização dos Países
Exportadores de Petróleo e atualmente é um dos
principais atores nas decisões dos preços do
produto.

C) Gerou a discussão sobre a construção de um
novo marco regulatório que geraria também uma
distribuição mais equilibrada dos royalties.

D) Corroborou a posição brasileira de autonomia em
recursos energéticos promovendo um intenso
fluxo de exportações de gasolina e óleo diesel.

E) O Brasil iniciou a prospecção em áreas oceânicas,
haja vista que, até então, a exploração petrolífera
se concentrava nas bacias sedimentares
interioranas.

Questão 42

Questão 43

“A globalização é o estágio supremo da
internacionalização. O processo de intercâmbio entre
países, que marcou o desenvolvimento do
capitalismo desde o período mercantil dos séculos 17
e 18, expande-se com a industrialização, ganha
novas bases com a grande indústria, nos fins do
século 19, e, agora, adquire mais intensidade, mais
amplitude e novas feições. O mundo inteiro torna-se
envolvido em todo tipo de troca: técnica, comercial,
financeira, cultural”.

. Com base no fragmento, a
conceituação mais adequada de Globalização é:

A) Atual ponto da evolução capitalista.
B) Destruição das diversidades culturais.
C) Aumento das desigualdades econômicas.
D) Unificação dos discursos ideológicos.
E) Homogeneidade das trocas comerciais.

(SANTOS, Milton. Por uma
Globalização mais Humana. In: . São Paulo:
Publifolha, 2002, p. 79)

O País Distorcido

Com base no cartograma pode-se afirmar que:

A) O país apresenta um conflito entre minorias
radicais xiitas(4) e maiorias moderadas
sunitas(5).

B) A região 2, conhecida como Cisjordânia, rica em
petróleo, é controlada pelo grupo Hamas.

C) Na área 5 teve início, em 2011, o movimento
político denominado de Primavera Árabe.

D) O país apresenta litígios territoriais com a
Jordânia (2) e o Egito (6), mas é aliado da Síria.

E) A região 1 é controlada pelos palestinos, apesar
da vigilância israelense nas fronteiras.
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Questão 44

Os grandes eventos mundiais possibilitam uma série
de novas organizações espaciais. As cidades que
recebem os Jogos O l ímp i cos passam,
necessariamente, por processos de reestruturações
baseados em novos modelos arquitetônicos e de uso
do espaço urbano. Barcelona é um dos grandes
exemplos de uma reestruturação funcional e estética
em áreas cristalizadas. Esta transformação urbana é
baseada no conceito de:

A) Desmetropolização.
B) Gentrificação.
C) Involução urbana.
D) Autossegregação.
E) Franja urbana.

Questão 45

O território australiano, um dos maiores do mundo,
possui extensas áreas com vazios demográficos
devido, também, à aridez climática. Todavia, a
Austrália configura-se com um país altamente
desenvolvido e com presença significativa no
comércio mundial. Uma importante característica do
país é:

A) Base da economia na comercialização de
agrícolas para a Europa.

B) Exportador de matérias-primas para o Japão,
importante parceiro comercial.

C) Alvo de embargo econômico pelo atrelamento
comercial com a Coreia do Norte.

D) Espacialização populacional descentralizada,
inexistindo cidades globais.

E) Necessidade de importação de minérios que
possibilitaram a industrialização.

commodities

Questão 47

As plantações que ut i l izam Organismos
Geneticamente Modificados (OGMs) são alvos de
discussões ao redor do mundo. Os debates, em
grande parte, convergem para os possíveis pontos
positivos e negativos dessa prática. Um benefício
econômico/ambiental direto nas áreas brasileiras que
utilizam OGMs é:

A) Abertura do mercado europeu que privilegia
esses produtos.

B) Democratização da biotecnologia para os
pequenos produtores.

C) Comercialização de produtos potencialmente
ricos em vitaminas.

D) Aumento da diversidade biológica gerando novos
nichos ecológicos.

E) Diminuição da utilização de agrotóxicos que
podem gerar contaminações.

Questão 46

“O problema de Wall Street consistia em descobrir
usos lucrativos para todo o dinheiro excedente que
tinha à disposição, fosse ele de norte-americanos ou
de estrangeiros. Essa dispersão geográfica do poder
da classe capitalista não afetou apenas interesses
rentistas e financeiros; também o capital produtivo
obteve vantagens da volatilidade espacial e da
volubilidade da lógica territorial.”

Nos Estados Unidos, a volatilidade espacial do
capital produtivo gerou:

A) Diminuição da produção no setor bélico e no
agronegócio.

B) Crescimento das exportações de produtos têxteis
para a Europa.

C) Revitalização comercial com os países do Oriente
Médio.

D) Aumento do desemprego e enfraquecimento dos
sindicatos.

E) Criação do Nafta e ampliação das importações de
matérias-primas.

(HARVEY, David.
. São Paulo: Loyola, 2003. p. 151)

O novo
imperialismo
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Questão 48

A África é notoriamente um continente forjado por
múltiplas culturas que buscam uma organização
territorial tanto diplomaticamente como através de
conflitos. O continente pode ser dividido,
basicamente, em duas grandes porções: África do
Norte e África Subsaariana. Uma forte característica
da África do Norte é:

A) Governos teocrá t i cos com tendênc ia
fundamentalistas.

B) Colonização pela etnia árabe e religião islâmica.
C) A única região que não sofreu colonização

europeia.
D) Taxas de imigração superiores as de emigração.
E) Proximidade com a Europa gerando estabilidade

política.

Questão 49

A Rodada Doha, organizada desde a reunião
internacional realizada no Catar em 2001, estava
prevista para ser concluída em 2005, contudo, até o
presente momento encontra-se com impasses que,
por vezes, parecem intransponíveis. Nesse período
foi criado o G20 que, no âmbito das negociações da
Rodada Doha, possui como reivindicação principal:

A) A u m e n t o d o s p o d e r e s d e d e c i s õ e s
supranacionais dos países emergentes.

B) Distribuição equilibrada dos recursos destinados
a ciência e tecnologia.

C) Manutenção dos preços dos combustíveis fósseis
e seus derivados.

D) Investimentos do FMI e BID nas infraestruturas
nos países pobres.

E) Revisão dos subsídios agrícolas pelos países
desenvolvidos.

Questão 50

Leia o fragmento da reportagem.

“População de Rondônia cresce acima da média
brasileira, mas não chega a 1,6 milhão.”

“Rondônia apresentou um crescimento populacional
de 0,9% em um ano, segundo dados divulgados
nesta quarta-feira (31), passando de 1.562.409
habitantes no ano passado, para 1.576.423
habitantes nesse ano. Já a capital, Porto Velho,
registra esse ano 435.732 habitantes. Até o ano
passado detinha 428.527 habitantes.”

Esses dados gerais são importantes porque
determinam, diretamente, a seguinte ação
governamental:

A) Serve de parâmetro na distribuição do Fundo de
Participação de Estados e Municípios.

B) Organização territorial do processo de
assentamentos dos trabalhadores rurais.

C) Intervenção protecionista na comercialização dos
principais produtos da unidade federativa.

D) Análise do agravamento dos desmatamentos
causados pelo crescimento populacional.

E) Ajustamento dos recursos do PRONAF induzindo
o desenvolvimento do agronegócio.

(Fonte: www.midiaextra.com.br).
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