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de Prova

dezembro

9 9 de dezembro

das 9 às 13 h

4 h de duração*

35 questões

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
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Português 5 questões

Texto

“Viver é complicado? É, um pouco. E como tornar a vida 
mais fácil? Entre outras coisas, aprendendo que todos 
nós temos um código e, quando passamos a conhecer 
o nosso, e o dos outros, tudo fica mais suave. Dentro 
da família podemos ter mãe, pai, dois irmãos, três tias, 
cinco primas, marido, filhos... É preciso entender o 
idioma de cada um para não viver num planeta em que 
cada pessoa fala uma língua diferente. Sabe quando 
você ouve no telefone a frase ‘Então te ligo; quem sabe 
a gente vai jantar?’. Pois isso talvez queira dizer várias 
coisas: pode ser apenas uma desculpa para desligar o 
telefone, pois o assunto não está interessando; pode 
ser que a pessoa esteja esperando uma ligação e não 
queira ocupar a linha; pode ser que tenha começado o 
telejornal, e mais 300 razões diferentes, algumas inima-
gináveis. Os horários, por exemplo: um encontro mar-
cado para nove da noite pode significar nove e meia; 
entre dez e meia e onze; e em alguns casos até nove 
horas mesmo. Agora, se você conseguir decodificar o 
idioma da pessoa, não vai se irritar de ficar esperando 
duas horas, porque já sabe que, quando ela diz nove, 
está querendo dizer onze, certo? São essas filigranas 
que desgastam a relação e você deve fazer todos os 
esforços para evitar que isso aconteça.”

Danuza Leão: Para entender os outros. São Paulo: Cláudia. 5 maio 
2011.

Conhecimentos Gerais (20 questões)

1. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) A cronista instrui a respeito de suas ideias, 
utilizando uma linguagem denotativa.

b. ( X ) A autora chama a atenção para alguns aspec-
tos do cotidiano que podem prejudicar o 
relacionamento entre as pessoas.

c. ( ) Com a interrogação, em “E como tornar a vida 
mais fácil?”, a autora pede orientação ao leitor, 
sobre seus problemas.

d. ( ) Para a autora, todos nós temos um código 
comportamental, que precisa ser único para 
que todos se entendam.

e. ( ) Segundo o texto, quem não quer se irritar 
deve interpretar os idiomas das pessoas com 
quem convive.

2. Para um texto ser compreensível é necessário que 
apresente elementos de coesão entre seus termos 
e orações, introduzindo uma ideia de acréscimo à(s) 
ideia(s) anterior(es), apresentando um esclarecimento, 
etc.

Considerando o texto, observe as frases abaixo sob 
essa ótica.

1. “Viver é complicado?”
2. “Entre outras coisas, aprendendo”
3. “Os horários, por exemplo: um encontro 

marcado”
4. “Pois isso talvez queira dizer várias coisas”
5. “Agora, se você conseguir decodificar”

Assinale a alternativa que indica todas as frases em 
que os elementos de ligação se fazem presentes.

a. ( ) Apenas as frases 1 e 4.
b. ( ) Apenas as frases 1, 4 e 5.
c. ( ) Apenas as frases 2, 3 e 5.
d. ( ) Apenas as frases 1, 2, 4 e 5.
e. ( X ) Apenas as frases 2, 3, 4 e 5.
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Temas Atuais 5 questões

6. Brasileiros de todos os Estados foram às urnas em 
7 de outubro passado, votando em algumas cidades 
para o segundo turno em 28 de outubro.

É o belo espetáculo da democracia.

Examine as afirmações abaixo sobre as eleições e assi-
nale a alternativa verdadeira.

a. ( ) O voto é obrigatório para os brasileiros 
maiores de 16 anos e para os estrangeiros 
naturalizados.

b. ( ) O voto é obrigatório para os brasileiros alfabe-
tizados maiores de 16 anos. Os estrangeiros, 
mesmo que naturalizados, não podem votar.

c. ( ) O voto é um direito e um dever de todos os 
brasileiros. Emenda constitucional aprovada 
em 2012 torna-o facultativo a partir das elei-
ções presidenciais que se realizarão em 2013.

d. ( X ) O voto é obrigatório para todos os brasileiros 
maiores de 18 anos e com até 70 anos e facul-
tativo para os jovens com idade entre 16 e 18 
anos, para os que têm mais de 70 anos e para 
os analfabetos.

e. ( ) O voto é obrigatório para todos os brasileiros 
maiores de 18 anos e com até 60 anos e facul-
tativo para os jovens com idade entre 16 e 18 
anos, para os que têm mais de 60 anos e para 
os analfabetos.

7. Nos últimos meses os holofotes da mídia deixa-
ram os campos de futebol e o cenário das novelas 
para acompanharem o julgamento de empresários, 
banqueiros e importantes líderes políticos nacionais 
supostamente envolvidos no chamado esquema do 
mensalão.

Assinale a alternativa que identifica a instância do 
Poder Judiciário em que tais réus foram julgados.

a. ( ) TJ (Tribunal de Justiça).
b. ( X ) STF (Supremo Tribunal Federal).
c. ( ) STJ (Supremo Tribunal de Justiça).
d. ( ) TCU (Tribunal de Contas da União).
e. ( ) CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

3. Assinale a alternativa correta, a respeito de varia-
ções linguísticas.

a. ( X ) “Ói,ói,ói, esse dotô tá com pressa!” é exemplo 
de variação cultural da Grande Florianópolis.

b. ( ) “Tu gosta mesmo de São José?” é forma colo-
quial aceita pela norma culta da língua.

c. ( ) “Bah, tchê, trilegal!” é uma variação linguística 
típica de falantes do sul catarinense.

d. ( ) “Direi-te o que tanto desejas saber” é forma 
empregada por falantes cultos da língua.

e. ( ) “Permita-me dizer-vos de meu apreço por 
vossa amizade” é forma usual em uma con-
versa entre um subordinado e seu chefe.

4. Na metonímia, um termo é empregado no lugar de 
outro, existindo entre ambos uma relação de sentido.

Lembrando-se disso, assinale a alternativa que apre-
senta metonímia.

a. ( ) Vivemos em um planeta familiar feliz.
b. ( ) Nem sempre viver é um mar de rosas.
c. ( ) Sinto meu coração uma pluma, quando te 

vejo.
d. ( X ) Gosto de ler Danuza Leão e Machado de Assis.
e. ( ) Para falar com meus colegas uso o código da 

paz.

5. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Há correspondência das formas verbais, em Se 
marcares o encontro para as dez horas, fico feliz.

b. ( ) A concordância está correta, em Aqui já houve-
ram famílias numerosas.

c. ( ) A concordância está correta, em Fazem 25 
anos que moro nesta cidade.

d. ( ) Em “quando passamos a conhecer o nosso, e o 
dos outros, tudo fica mais suave” a expressão 
sublinhada está entre vírgulas por ser aposto.

e. ( X ) Em “Dentro da família podemos ter mãe, pai, 
dois irmãos, três tias, cinco primas, marido, 
filhos…” as vírgulas separam termos com a 
mesma função sintática na frase.
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10. Sandy é o nome de uma conhecida cantora bra-
sileira, mas ganhou as manchetes recentemente por 
uma outra razão. Qual?

a. ( ) Foi assim denominado o ciclone que, atin-
gindo a costa leste dos Estados Unidos, 
deixou mais de uma dezena de mortos, inun-
dações, e enormes transtornos para muitas 
cidades, entre as quais San Francisco, Miami, 
New Jersey e Nova York.

b. ( X ) Foi assim denominado o ciclone que atin-
gindo a costa leste dos Estados Unidos, 
deixou mais de uma dezena de mortos, inun-
dações, e enormes transtornos para muitas 
cidades, entre as quais Nova York.

c. ( ) Foi assim denominado o terremoto que 
atingindo a costa leste dos Estados Unidos, 
deixou mais de uma dezena de mortos, inun-
dações, e enormes transtornos para muitas 
cidades, entre as quais Nova York.

d. ( ) Foi assim denominado o tsunami que atin-
gindo a costa leste dos Estados Unidos, 
deixou mais de uma dezena de mortos, inun-
dações, e enormes transtornos para muitas 
cidades, entre as quais Nova York.

e. ( ) Foi assim denominado o ciclone, seguido 
de um terremoto e de enormes tsunamis 
que atingiram numerosas cidades em Cuba, 
Estados Unidos e Canadá, das quais as mais 
afetadas foram Jersey City e Nova York.

Temas de Educação 10 questões

11. Com relação aos processos de aprendizagem, a 
ideia de que aquilo que nesse momento uma criança 
só consegue fazer com a ajuda de alguém, um pouco 
mais adiante ela certamente conseguirá fazer sozinha 
é defendida por:

a. ( ) Freud.
b. ( ) Piaget.
c. ( ) Wallon.
d. ( X ) Vigotsky.
e. ( ) David Ausubel.

8. Em novembro, delegados de toda a China reu-
niram-se para participar do Congresso Nacional do 
Partido Comunista da China.

Assinale a alternativa que indica uma das missões 
deste Congresso.

a. ( X ) A eleição dos novos líderes que irão assumir o 
comando do país a partir de 2013.

b. ( ) A confirmação de Chiang Kai-shek como pre-
sidente do partido e novo líder chinês que 
substituirá o atual governante.

c. ( ) A destituição de Mao Tse Tung, até então o 
líder máximo da revolução chinesa.

d. ( ) Reformas políticas que pretendem extinguir o 
regime monárquico em vigor no país e a ado-
ção do modelo republicano.

e. ( ) A substituição do “socialismo de mercado” 
que caracteriza a atual fase da economia chi-
nesa por um Capitalismo de Estado”, privile-
giando o mercado externo em detrimento do 
consumo interno.

9. Observadores internacionais calculam que mais de 
30 mil pessoas foram mortas na Síria desde março de 
2011.

Assinale a alternativa que indica as causas desta 
enorme violência.

a. ( ) O conflito entre as tropas que apoiam o presi-
dente Bashar al-Assad e forças israelenses que 
invadiram o sul do país no início de 2011.

b. ( ) A luta entre a Guarda Nacional Revolucionária, 
comandada por Bashar al-Assad e a Liga 
Árabe, comanda pelo governo do Egito, que 
pretende controlar o país.

c. ( X ) O conflito entre as tropas que apoiam o pre-
sidente Bashar al-Assad e forças da oposição 
que pretendem derrubar o seu governo e 
controlar o país.

d. ( ) Os choques das tropas governamentais com 
os grupos de Talibans que fazem oposição ao 
governo de Bashar al-Assad.

e. ( ) A luta entre os grupos nacionalistas sírios sus-
tentados pela Liga Árabe e grupos fundamen-
talistas, apoiados pela Irmandade Muçulmana 
e pelos Estados Unidos.
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12. Pesquisas na área da educação com o foco na 
organização curricular e no planejamento docente 
indicam que a interdisciplinaridade caracteriza-se 
pela:

a. ( ) Soma, justaposição de algumas disciplinas 
para abordar os conteúdos curriculares.

b. ( ) Soma, justaposição de todas as disciplinas 
para abordar os conteúdos curriculares.

c. ( ) Disputa de espaço que as diversas áreas do 
conhecimento exercem na grade curricular.

d. ( ) Intenção em promover uma aproximação 
exclusivamente entre as áreas humanas e 
exatas que compõem a grade curricular.

e. ( X ) Intensidade das trocas entre os especialistas e 
pelo grau de interação real das disciplinas no 
interior de um mesmo projeto de pesquisa.

13. Com relação às teorias de aprendizagem e desen-
volvimento, Jean Piaget notabilizou-se por seus estu-
dos e centenas de publicações sobre:

a. ( ) O conceito de discriminação.
b. ( ) O conceito de generalização.
c. ( ) O comportamento operante.
d. ( X ) A gênese do pensamento na criança.
e. ( ) A zona de desenvolvimento proximal.

14. Com relação aos processos de aprendizagem, 
Piaget argumenta que, desde o nascimento, a criança 
constrói infinitamente suas estruturas cognitivas em 
busca de uma melhor adaptação ao meio. No começo 
de seus estudos, ele utilizou o termo “adaptação” para 
nomear o processo pelo qual as crianças passam de um 
nível de conhecimento simples a outro mais complexo.

Alguns anos mais tarde, optou pelo conceito de:

a. ( X ) equilibração e, mais tarde, adotou 
a ideia de abstração reflexiva.

b. ( ) mediação e, mais tarde, adotou 
a ideia de equilibração.

c. ( ) conhecimento real e, mais tarde,  
adotou a ideia de assimilação.

d. ( ) mediação e, mais tarde, adotou  
a ideia de conhecimento potencial.

e. ( ) abstração reflexiva e, mais tarde,  
adotou a ideia de mediação.

15. A obra de Jean Piaget (1896-1980) defende que a 
capacidade de conhecer não é inata e nem resultado 
direto da experiência.

As ideias de Piaget foram influenciadas pelas teorias:

a. ( ) Racionalistas.
b. ( ) Da Psicanálise.
c. ( ) Do estruturalismo.
d. ( ) Do materialismo histórico-dialético.
e. ( X ) Evolutivas da Biologia.

16. Consta no artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação que os estabelecimentos de ensino, res-
peitadas as normas comuns e as do seu sistema de 
ensino, terão a incumbência de:

1. elaborar e executar sua proposta pedagógica.
2. administrar seu pessoal e seus recursos mate-

riais e financeiros.
3. assegurar o cumprimento dos dias letivos e 

das horas-aula estabelecidas.
4. velar pelo cumprimento do plano de trabalho 

de cada docente.
5. prover meios para a recuperação dos alunos 

que comprovarem baixo poder aquisitivo.
6. articular-se com as famílias e a comunidade, 

criando processos de integração da sociedade 
com a escola.

7. selecionar os estudantes que se destacam no 
processo de aprendizagem para receberem 
bolsas de estudo.

8. notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao 
juiz competente da Comarca e ao respectivo 
representante do Ministério Público a relação 
dos alunos que são indisciplinados, que não 
respeitam as regras da escola.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 5 e 7.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4, 7 e 8.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 6.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 6 e 8.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4, 5 e 6.
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19. De acordo com o artigo 26 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação:

Os currículos                devem 
ter uma base nacional comum, a ser complementada, 
em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 
por uma parte diversificada, exigida pelas caracterís-
ticas regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna do texto.

a. ( X ) do ensino fundamental e médio
b. ( ) do ensino fundamental e da graduação
c. ( ) do ensino médio e da graduação
d. ( ) da educação infantil e do ensino fundamental
e. ( ) das instituições privadas de ensino

20. Os estudos de Vigotsky defendem o pressuposto 
de que:

a. ( ) A aprendizagem não interfere no desenvolvi-
mento do sujeito

b. ( X ) Quanto mais o sujeito aprende, mais ele se 
desenvolve.

c. ( ) Quanto mais o sujeito se desenvolve, mais ele 
aprende.

d. ( ) Para o sujeito aprender, ele precisa primeiro se 
desenvolver, amadurecer.

e. ( ) A maturação biológica é o fator determinante 
e exclusivo no processo de aprendizagem.

17. Na Constituição Federal de 1988, a educação das 
crianças de 0 a 6 anos, concebida, muitas vezes, como 
amparo e assistência, passou a figurar como direito do 
cidadão e dever do Estado, numa perspectiva educa-
cional, em resposta:

a. ( ) Às demandas do Estado.
b. ( ) Às exigências da UNESCO.
c. ( ) Às exigências dos Conselhos Municipais de 

Educação.
d. ( X ) Aos movimentos sociais em defesa dos direi-

tos das crianças.
e. ( ) Ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

18. Partindo das políticas já existentes, o Ministério 
da Educação, em 1995, definiu a melhoria da quali-
dade no atendimento educacional às crianças de 0 a 6 
anos como um dos principais objetivos e, para atingi-

-lo, apontou as seguintes linhas de ação:

1. Construção de um documento avaliativo para 
fiscalizar as ações dos docente e diretores das 
unidades de educação infantil.

2. Apoio à iniciativa privada para assumir sua 
responsabilidade com a Educação Infantil, 
garantindo cotas para crianças com baixo 
poder aquisitivo.

3. Extinção das creches domiciliares.
4. Incentivo à elaboração, implementação 

e avaliação de propostas pedagógicas e 
curriculares.

5. Promoção da formação e da valorização dos 
profissionais que atuam nas creches e nas 
pré-escolas.

6. Apoio aos sistemas de ensino municipais 
para assumirem sua responsabilidade com a 
Educação Infantil.

7. Criação de um sistema de informações sobre 
a educação da criança de 0 a 6 anos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 5 e 7.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 5 e 6.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 4, 5, 6 e 7.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4, 6 e 7.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4, 5, 6 e 7.
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Conhecimentos Específicos (15 questões)

21. A globalização é um fenômeno multidimensional. 
Apresenta uma faceta econômica, a mais evidente e 
perceptível, mas também possui outras dimensões: 
social, cultura, política etc. Entretanto, todas essas 
dimensões se materializam no espaço geográfico em 
suas diversas escalas: mundial, nacional, regional e local.

Analise as afirmativas abaixo acerca da globalização e 
seus efeitos:

1. Os lugares que formam o espaço geográfico 
mundial estão conectados a uma rede de 
fluxos, controlada a partir de poucos centros 
de poder econômico e político.

2. Os fluxos de globalização se dão em rede, mas 
seus nós mais importantes são os lugares que 
dispõem dos maiores mercados consumido-
res e das melhores infraestruturas – hotéis, 
bancos, bolsas de valores, sistemas de teleco-
municações, entre outros.

3. Um aspecto importante da globalização é a 
crescente movimentação internacional de via-
jantes, com seu impacto econômico e cultural.

4. A faceta mais visível e mais antiga da globali-
zação é a invasão de mercadorias estrangeiras 
em quase todos os países.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

22. Analise as afirmativas abaixo acerca dos movimen-
tos da Terra e estações do ano:

1. Uma consequência da inclinação do eixo ter-
restre, associada ao movimento de translação 
terrestre é a desigual duração do dia e da noite.

2. Nos dois dias de equinócio, quando os raios 
solares incidem perpendicularmente ao 
Equador, o dia e a noite têm 12 horas de 
duração em todo o planeta, com exceção dos 
polos, que têm 24 horas de crepúsculo.

3. Nas zonas temperadas (entre os trópicos e os 
círculos polares) e polares, o Sol nunca fica 
a pino, pois os raios solares sempre incidem 
obliquamente.

4. Em 21 ou 22 de dezembro, o Hemisfério Sul 
recebe os raios solares perpendicularmente 
ao Trópico de Capricórnio. Dizemos, então, 
que está ocorrendo o solstício de verão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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25. Atualmente a dinâmica demográfica da popula-
ção é muito desigual entre os países. Nas economias 
desenvolvidas o crescimento demográfico é pequeno, 
sendo negativo em alguns casos – morre mais gente 
do que nasce. Já nos países pobres e emergentes 
encontramos as mais variadas situações: há desde 
nações onde o elevado crescimento populacional 
compromete a busca do desenvolvimento sustentável 
até outras onde a população tende a se estabilizar nas 
próximas décadas, como é o caso do Brasil.

Analise as afirmativas abaixo acerca das características e 
do crescimento da população mundial e do Brasil:

1. No Brasil, população e povo são conceitos que 
possuem distinção jurídica.

2. O Brasil, com uma baixa população relativa, 
tem muitos problemas na área social por 
causa da carência de serviços públicos de 
qualidade, de empregos com salários dignos, 
de habitações adequadas.

3. Na população de um país, mesmo que as 
pessoas tenham ideais comuns e formem 
realmente uma nação, existe a necessidade da 
ação do Estado para intermediar os conflitos 
de interesse.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

23. As rochas podem ser classificadas, segundo sua 
formação, em magmáticas ( ou ígneas), metamórficas 
e sedimentares.

Acerca das rochas, assinale a alternativa correta.

a. ( ) As rochas magmáticas podem apresentar-se 
estratificadas, ou seja, em camadas com idade 
e composição diferentes.

b. ( X ) O termo “magmática” vem de magma, massa 
natural fluida com temperatura elevada, 
encontrada no interior da Terra. O termo 

“ígnea”vem da palavra latina que significa “fogo”.
c. ( ) Há cerca de 3,8 bilhões de anos, a matéria 

incandescente da qual era formada a Terra 
começou a esfriar e a se solidificar, formando 
a crosta terrestre. Consolidaram-se, assim, as 
primeiras rochas, chamadas metamórficas.

d. ( ) A consolidação do magma, quando esfria e se 
solidifica lentamente no interior da crosta ter-
restre, dá origem às chamadas rochas extrusivas.

e. ( ) O gnaisse é uma rocha sedimentar que se 
origina pelo resfriamento extrusivo da rocha 
quando emerge na crosta terrestre.

24. Sobre o Estado de Santa Catarina, é correto afirmar:

1. As formações vegetais encontradas refletem a 
sua localização geográfica. (latitude e altitude).

2. As principais formações vegetais são a vegetação 
litorânea, a floresta tropical, a floresta de araucá-
ria, a floresta boreal e a vegetação de campos.

3. O fenômeno “Catarina”, instabilidade atmos-
férica que causou destruição no litoral sul 
do estado de Santa Catarina e norte do Rio 
Grande do Sul em março de 2004, animou o 
debate sobre a interpretação de fenômenos 
atmosféricos em áreas oceânicas.

4. Santa Catarina encontra-se entre os principais 
estados piscosos do Brasil, sendo a pesca 
praticada artesanal e industrialmente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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27. Assim como a superfície dos continentes, o fundo 
do mar possui formas variadas, resultantes da ação de 
agentes internos e do intenso intemperismo químico.

Analise as afirmativas abaixo acerca do relevo 
submarino:

1. As terras submersas, ao contrário das emersas, 
não sofrem a ação dos agentes atmosféricos.

2. O único agente externo que atua no modelo 
do relevo submarino é o movimento das 
águas.

3. Os principais componentes do relevo subma-
rino são a plataforma continental, o talude e a 
região pelágica (ou abissal).

4. A região pelágica é relativamente plana e 
constitui a continuação da estrutura geoló-
gica do continente abaixo do nível do mar, 
composta predominantemente por rochas 
sedimentares.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

26. Sabe-se que cada lugar ou região apresenta um 
clima próprio, porque cada um desses lugares exibe 
um conjunto distinto de fatores climáticos, ou seja, 
características que determinam o clima: latitude, alti-
tude, massas de ar, continentalidade, maritimidade, 
correntes marítimas, relevo, vegetação e urbanização.

Analise as afirmativas abaixo acerca do clima e fatores 
climáticos:

1. A variação latitudinal é o principal fator de 
diferenciação das zonas climáticas – polar, 
temperada e tropical.

2. A grande extensão latitudinal do território 
brasileiro é um importante fator de diferencia-
ção climática.

3. À medida que aumenta a latitude, aumentam 
as temperaturas médias e diminui a ampli-
tude térmica anual, que é a diferença de tem-
peratura média mensal ao longo do ano.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
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29. As formações vegetais são tipos de vegetação 
facilmente identificáveis na paisagem e que dominam 
extensas áreas. É o elemento mais evidente na classifi-
cação dos biomas.

Analise as afirmativas abaixo acerca dos biomas e for-
mações vegetais:

1. Biomas são sistemas em que solo, clima, relevo, 
fauna e demais elementos da natureza intera-
gem entre si, formando tipos semelhantes de 
cobertura vegetal, como as florestas tropicais, 
florestas temperadas, pradarias, desertos e 
tundras.

2. Em escala planetária, os biomas são unidades 
que evidenciam grande homogeneidade nas 
características de seus elementos.

3. Há florestas tropicais na América, África, Ásia e 
Oceania que, embora semelhantes, possuem 
comunidades ecológicas como exemplares 
distintos.

4. Algumas comunidades ecológicas são chama-
das de endêmicas, ou seja, ocorrem em outras 
áreas do mundo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

28. O solo é um importante recurso natural, com 
várias possibilidades de exploração econômica, o que 
torna sua preservação muito importante para a manu-
tenção do equilíbrio socioambiental.

Analise as afirmativas abaixo acerca do solo:

1. O solo é a base para o desenvolvimento das 
plantas e de diversos animais, inclusive a 
espécie humana.

2. O solo é formado, num processo contínuo, 
pela desagregação e decomposição das 
rochas.

3. Ao processo que origina os solos e seus hori-
zontes dá-se o nome de pedogênese.

4. O solo que resulta do intemperismo químico 
e físico das rochas e da adição de matéria 
orgânica em sua superfície se organiza em 
camadas com características diferentes que 
são denominadas horizontes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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31. No final do século XVIII, no início da Primeira 
Revolução Industrial, a taxa de urbanização da popu-
lação mundial era de apenas 3%; desde então, essa 
participação cresceu sem parar. Atingiu entre 13% e 
14% no início do século XX e, a partir de então, o cres-
cimento se acelerou.

Analise as afirmativas abaixo acerca do espaço urbano 
do mundo contemporâneo:

1. A urbanização é bastante desigual, uma vez 
que há continentes e países muito urbaniza-
dos e outros ainda predominantemente rurais.

2. Chamamos de processo de urbanização a 
transformação de espaços naturais e rurais 
em espaços urbanos, concomitantemente à 
transferência da população da cidade para 
o campo – que quando acontece em larga 
escala é chamada de êxodo rural.

3. Há dois fatores que historicamente condicio-
naram o processo de urbanização: os atrativos, 
que movem as populações para as cidades, e 
os repulsivos, que as repelem do campo.

4. Quanto à organização espacial, pode-se dizer 
que as cidades, apesar das diferenças de 
tamanho, estilo arquitetônico, idade e funções 
que exercem, tendem a ficar cada vez mais 
parecidas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

30. A partir da Constituição de 1988 ficou a cargo 
dos estados criarem suas novas regiões metropolita-
nas. O estado de Santa Catarina, através da CODESC 
(Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa 
Catarina), fomentou a criação de algumas áreas metro-
politanas no estado.

Acerca das regiões metropolitanas do estado de 
Santa Catarina e das cidades que as englobam, é 
 correto afirmar:

1. O IBGE considera a ocorrência de três áreas 
metropolitanas: Região Metropolitana de 
Florianópolis, Vale do Itajaí (Blumenau) e 
Norte-Nordeste (Joinville).

2. Em andamento, encontram-se três projetos 
de criação de novas áreas metropolitanas: 
Tubarão, Criciúma e Itajaí.

3. Joinville, município mais populoso de Santa 
Catarina, tem sua origem ligada à coloniza-
ção alemã, que ali se instalou em meados do 
século XIX.

4. A cidade de São Francisco do Sul, um dos 
primeiros núcleos de povoamento vicentista 
do estado, abriga um importante porto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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33. O crescimento da população mundial é acompa-
nhado por um correspondente aumento de demanda 
por água. Em muitas regiões do planeta, o consumo 
per capita também cresce em ritmo acelerado devido 
à melhoria do padrão de vida. No estudo das águas 
correntes, paradas, oceânicas e subterrâneas é impor-
tante considerar, de início, a água que provém da 
atmosfera.

Em relação à água, analise os conceitos abaixo e rela-
cione-os corretamente.

Coluna 1 

1. Aquíferos
2. Nível freático
3. Assoreamento
4. Bacia hidrográfica

Coluna 2 

( ) Preenchimento de um leito fluvial de um lago, 
uma represa ou uma zona portuária com 
sedimentos – pode ser intensificado ou redu-
zido e as superfícies de inundação podem ser 
ampliadas ou diminuídas.

( ) São zonas saturadas de água no subsolo, ou 
seja, áreas encharcadas, cujos poros encon-
tram-se preenchidos por água e que podem 
ser profundos ou mais próximos da superfície.

( ) É o limite da zona encharcada que se eleva e 
nos períodos de estiagem, abaixa.

( ) É a área na qual ocorre a captação de água 
(drenagem) para um rio principal e seus 
afluentes devido às suas características geo-
gráficas e topográficas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) 1 – 3 – 2 – 4
b. ( ) 3 – 1 – 2 – 4
c. ( ) 4 – 1 – 2 – 3
d. ( X ) 4 – 2 – 1 – 3
e. ( ) 4 – 2 – 3 – 1

32. Situar-se no espaço geográfico sempre foi uma 
preocupação dos grupos humanos. Nos primórdios, 
isso acontecia pela necessidade de se deslocar para 
encontrar abrigo e alimentos. Com o passar dos tempos 
as sociedades se tornaram mais complexas e surgiram 
muitas outras necessidades. Isso explica a crescente 
importância da cartografia, disciplina encarregada de 
produzir mapas, plantas e outros produtos cartográficos, 
que representam a superfície terrestre ou parte dela.

Analise as afirmativas abaixo acerca da cartografia e 
seus produtos:

1. Além das representações cartográficas feitas 
em papel, já podemos localizar países, cida-
des, ruas e avenidas utilizando sistemas de 
mapas digitais.

2. O globo terrestre pode ser dividido por uma 
rede de linhas imaginárias que permite locali-
zar quase todos os pontos em sua superfície.

3. Para determinar a longitude foram tra-
çadas linhas que cruzam os paralelos 
perpendicularmente.

4. A latitude é a medida em graus do globo ter-
restre até 180° para leste ou oeste.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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35. A Região Amazônica pertence a outros países além 
do Brasil. A construção de diversos eixos rodoviários 
garantiu articulação da região no território nacional.

Analise as afirmativas abaixo acerca da Região Norte e 
suas particularidades:

1. Além do Brasil, são cinco os países que tam-
bém detêm parte da região amazônica.

2. A construção de rodovias foi fundamental 
para a inserção da região amazônica nos flu-
xos e circuitos econômicos nacionais.

3. Belém e Manaus são os dois centros urbanos 
que polarizam a rede urbana regional.

4. Para romper o ciclo de devastação e desigual-
dade social será preciso o desenvolvimento 
de políticas territoriais que valorizem as 
comunidades locais e preservem a biodiversi-
dade da floresta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
c. ( ) É correta apenas a afirmativa 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

34. A atual configuração espacial das atividades 
agropecuárias e da zona rural é resultado da ação da 
sociedade sobre a natureza ao longo da história, o que 
ocorreu de modo mais desigual entre os diversos paí-
ses e regiões do planeta.

Analise as afirmativas abaixo acerca da organização da 
produção agropecuária e do espaço rural:

1. As propriedades que, por meio da utilização 
de modernas técnicas de preparo do solo, cul-
tivo e colheita apresentam elevados índices de 
produtividade e conseguem explorar a terra 
de forma sustentável, praticam a agricultura 
extensiva.

2. As propriedades que praticam a agricultura 
intensiva são as que utilizam técnicas rudi-
mentares, com baixa exploração da terra e 
reduzidos índices de produtividade.

3. Na agricultura familiar, são os membros de 
uma família, sendo ou não eles os donos da 
terra, que administram a propriedade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
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