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Cargo: Professor PEB II – Geografia 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 e 02. 
 

Origens 
 

[...] Dia-noite, fêmea-macho, morto-vivo, esquerda-
direita, rico-pobre, as polaridades estão por toda parte. É muito 
provável que o nosso próprio cérebro seja produto dessa 
realidade polarizada, bem adaptado ao mundo onde ele deve 
funcionar. Em outras palavras, organizamos o mundo à nossa 
volta em termos de opostos porque nosso cérebro, sendo produto 
de interações otimizadas com essa realidade externa, foi 
desenvolvido para funcionar dessa maneira. Essa seria, numa 
versão simplificada, a explicação oferecida pela teoria da 
evolução para o desenvolvimento de nosso cérebro a partir da 
seleção natural. Mas, se esse for de fato o mecanismo atrás do 
qual nosso cérebro evoluiu, somos obrigados a enfrentar uma 
questão bastante desagradável. Se nosso cérebro, e, portanto, o 
modo como pensamos, é produto do ambiente em que ele 
funciona, será que podemos construir uma visão “pura” do 
mundo? Em outras palavras, será que podemos transcender a 
limitação de sermos “criaturas do mundo”, de modo a construir 
uma visão realmente completa, sobre-humana, da realidade? Ou 
será que estamos aprisionados dentro de nossos próprios 
mecanismos racionais? Parece que temos de aceitar o fato de 
que nossa percepção da realidade é realmente limitada. 

                                  GLEISER, Marcelo. A dança do universo: 
dos mitos de criação ao Big Bang. 

                                       2. ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998. p. 359-360. (Fragmento). 

 
01. É correto sobre o texto o que se afirma em: 
I – Marcelo Gleiser discute no texto como o cérebro humano 
percebe a realidade. 
II – A estrutura sintática do texto é marcada pela presença 
recorrente do sujeito oculto “nós” o que caracteriza uma 
generalização do que é dito. 
III – O autor assume um tom claramente analítico desde o início 
do texto a partir da enumeração de uma série de elementos 
opostos para apresentar sua tese. 
a) I e II.                       
b) I e III. 
c) I, II e III. 
d) II e III.                                                                          
 
02. Qual a frase que melhor sintetiza a tese defendida pelo autor 
do texto? 
a) O cérebro humano é um produto da realidade polarizada em 

que vivemos. 
b) Podemos construir uma visão “pura” do mundo. 
c) Nosso cérebro desenvolve-se a partir de uma seleção natural. 
d) Estamos aprisionados dentro de nossos próprios mecanismos 

racionais.          
 
03. Assinale a alternativa cuja oração subordinada é substantiva 
predicativa. 
a) Convinha-nos que você estivesse presente na reunião. 
b) Em time que ganha não se mexe. 
c) Meu desejo é que te cases logo. 
d) É preciso que o Brasil vença o preconceito.                        
 
04. Assinale a opção em que o sinal indicativo da crase está 
incorretamente empregado. 
a) Essa máquina é semelhante à sua. 
b) Tinham voz, mas sem direito à voto. 
c) Estamos à espera de novas vagas. 
d) Dirigiu-se àquela sala escura.                                
 
05. O radical metro significa “medida”. O que medem, 
respectivamente, os aparelhos barômetro, pluviômetro e 
fotômetro? 
a) Densidade de líquidos – água de rios – pressão atmosférica. 
b) Temperatura – pressão atmosférica – densidade de líquidos. 

c) Quantidade de chuva – temperatura – fotos. 
d) Pressão atmosférica – quantidade de chuva – luz.                  
 
06. Em qual das frases o termo destacado está incorretamente 
grafado? 
a) Não aceito sua opinião, pois o que você diz vem ao encontro 

do que penso. 
b) Há cerca de 5 anos ele esteve aqui. 
c) O extrato que você fez deste texto merece nota dez. 
d) Porque inventara o aeróstato, Bartolomeu de Gusmão era 

chamado “o padre voador”.                       
 
07. Em qual das frases a concordância verbal está correta? 
a) No relógio da escola, bateu onze horas, então saímos para o 

pátio. 
b) Dois terços dos funcionários receberam aumento salarial. 
c) Não devem haver muitas fábricas neste bairro. 
d) Qual de nós contaremos a verdade?                                                  
 
08. Há um erro de colocação de vírgula em: 
a) De dia era um anjo; de noite, o próprio diabo! 
b) Oh! Não, disse a menina, eu te ensinarei a ser mais gentil. 
c) Os sentimentos dela, sempre esbarravam na brutalidade dele. 
d) Sentou-se, examinou a paisagem, chorou até cansar.                                 
 
09. Em todas as alternativas, a regência verbal está correta, 
exceto em: 
a) Informei o gerente sobre o cancelamento. 
b) Precisou o momento da partida: às treze horas. 
c) Alguns funcionários, de longe, assistiam ao jogo. 
d) Ele sempre perdoava seus algozes.                                                                 
 
10. Em qual das frases a palavra em destaque está empregada 
como predicativo do objeto? 
a) O júri considerou o réu inocente da acusação de roubo. 
b) Aquele jogador é extraordinário. 
c) Isto é brincadeira de criança. 
d) Por trás de um grande homem existe sempre uma grande 

mulher.       
 
Conhecimentos Específicos 
 
11. O sertão é a maior das sub-regiões nordestinas e apresenta 
as seguintes características, à exceção: 
a) É ocupada em sua maior parte pelo Polígono das Secas que 

abrange os locais afetados por secas periódicas possuindo 
baixo índice demográfico. 

b) A pecuária extensiva de corte e o cultivo de arroz e algodão 
são suas principais atividades econômicas. 

c) A irrigação tem favorecido a produção de frutas em áreas 
sertanejas às margens do Rio São Francisco, sendo destaque 
o polo Petrolina/Juazeiro. 

d) Devido a sua localização geográfica ser no interior brasileiro, o 
povoamento e a ocupação territorial nesta sub-região era 
rarefeita, mas o governo federal, a partir da década de 1970, 
passou a intervir com programas de políticas de interiorização 
de desenvolvimento e de integração nacional com 
infraestrutura de estradas, usinas hidrelétricas e projetos 
extrativistas densificando a ocupação. 

 
12. A partir dos anos de 1980, o setor agrícola vem 
experimentando um novo grande salto tecnológico decorrente da 
recém-denominada era da biotecnologia e da tecnologia da 
informação. (BRANDÃO, G. E. et al., 1998). Assim, o espaço 
agrário brasileiro passou por significativas mudanças nas últimas 
décadas. Sobre a modernização da agricultura brasileira analise 
as proposições: 
I. A modernização trouxe um considerável aumento na produção 
agrícola, acentuando a exportação e contribuindo para um 
crescimento da economia nacional. Porém, se apresentou de 
maneira excludente, beneficiando de forma mais contundente 
parte da produção, em especial aquela destinada para 
exportação, atendendo ao interesse da elite rural. 
II. A modernização da produção agrícola enaltece o uso intensivo 
de equipamentos e técnicas, tais como máquinas e insumos 
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modernos, que lhe permite maior rendimento no processo 
produtivo. Assim, modernização da agricultura seria sinônimo de 
mecanização e tecnificação da lavoura. 
III. A modernização da agricultura segue os moldes capitalistas e 
tende a beneficiar apenas determinados produtos e produtores, 
tendendo a fortalecer a monocultura em detrimento da policultura. 
IV. O uso de insumos e equipamentos modernos na agricultura, 
além de ter agravado a questão ambiental, contribuiu para o 
aumento do desemprego no campo, com a transferência do 
trabalhador rural para a zona urbana, acarretando o inchaço das 
grandes cidades e conseqüente miséria dessa população. 
Assinale a opção que contém as afirmativas corretas: 
a) II e III. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I, II, III e IV.  
 
13. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a 
União Soviética foram aliados na luta contra a Alemanha nazista. 
Derrotado o inimigo comum, os antigos aliados se transformaram 
em adversários. Assim, com o término da Segunda Guerra 
Mundial, em 1945, teve início uma guerra nova e diferente: 
a Guerra Fria. Sobre o contexto da Guerra Fria analise as 
proposições: 
I. Norte-americanos e soviéticos não se envolveram em conflitos 
diretos, mas se envolveram em guerras localizadas em outras 
partes do mundo como África, Ásia e América Latina. Exemplos 
dessas guerras foram a intervenção norte-americana no Vietnã, 
durante as décadas de 1960 e 1970, a intervenção soviética 
no Afeganistão, final dos anos 1970 a meados dos anos 1980 e o 
envolvimento direto ou indireto dessas superpotências em 
praticamente todas as guerras no Oriente Médio. 
II. A rivalidade entre as duas superpotências tinha origem na 
incompatibilidade entre as ideologias defendidas por cada lado. 
Enquanto os Estados Unidos defendiam o capitalismo, 
a democracia, princípios como a defesa da propriedade privada e 
a livre iniciativa, a União Soviética defendia o socialismo e 
princípios como o fim da grande propriedade privada, a igualdade 
econômica (um a sociedade sem ricos e pobres) e um Estado 
forte capaz de garantir as necessidades básicas de todos os 
cidadãos, princípios efetivados de fato em suas sociedades. 
III. Os Estados Unidos apresentavam-se como defensores da 
liberdade e da democracia, mas para combater o socialismo, 
apoiaram ditaduras na América do Sul nas décadas de 1960 e 
1970 (dentre as quais, os regimes militares da Argentina, Chile e 
do próprio Brasil) e onde eram praticadas a prisão e a tortura dos 
opositores desses regimes. 
IV. A União Soviética que se apresentava como defensora da 
igualdade e inimiga da miséria era controlada por um partido 
único, o Partido Comunista, cujos altos funcionários formavam 
uma elite privilegiada: usufruíam de luxos como produtos 
importados de boa qualidade enquanto a maioria da população 
era obrigada a enfrentar longas filas para comprar artigos de 
primeira necessidade que faltavam nas prateleiras. 
Assinale a opção que contém as afirmativas corretas: 
a) I e IV. 
b) I, III e IV. 
c) II e III. 
d) I, II, III e IV.  
 
14. São objetivos da Organização das Nações Unidas, exceto: 
a) Intervenção em assuntos sob a jurisdição interna de cada 

Estado. 
b) Manutenção da paz internacional e a defesa dos direitos 

humanos. 
c) Promover a cooperação dos países na solução de problemas 

internacionais de ordem econômica, social, cultural e 
humanitária. 

d) Constituir-se em centro de convergência das ações dos 
estados na luta pelos objetivos comuns. 

 
15. "Unidade visível do arranjo espacial que a nossa visão 
alcança, [...] tem seu caráter social, pois é formada de 
movimentos impostos pelo homem através do seu trabalho, 
cultura e emoção. [...] é produto da percepção, mas necessita 

passar a conhecimento espacial organizado, para se tornar 
verdadeiro dado geográfico." 

(PCN-Ensino Médio, dez. 1999, p. 30.) 
O exceto de texto acima refere-se, essencialmente, ao conceito 
de: 
a) Lugar. 
b) Território. 
c) Paisagem. 
d) Espaço geográfico. 
 
16. O governo presidencial de dois mandatos, 1º mandato (1994-
1997) e 2º mandato (1998-2002), de Fernando Henrique Cardoso 
foi marcado pela implantação de reformas sob o paradigma 
Neoliberal no Brasil. Sobre o governo de FHC (como ficou 
conhecido) analise as proposições: 
I. No primeiro mandato, mas precisamente no ano de 1997, FHC 
pautou pela privatização de várias estatais brasileiras, como a 
Companhia Vale do Rio Doce (empresa do setor de mineração e 
siderurgia), a Telebrás (empresa de telecomunicações) e o 
Banespa (banco pertencente ao governo do estado de São 
Paulo). A compra das empresas estatais ocorreu, sobretudo, por 
grupos estrangeiros, que faziam aquisição das ações ou 
compravam grande parte dessas, assim, tornavam-se sócios 
majoritários. 
II. Em 1997, FHC conseguiu enviar e aprovar no Congresso 
Nacional a emenda da reeleição, tornando-se candidato outra vez 
à Presidência da República e ainda tendo Lula como seu principal 
adversário. O Plano Real e o controle da inflação continuou sendo 
sua principal propaganda política, o que levou FHC a mais uma 
vitória nas urnas, conseguindo a reeleição. 
III. No ano de 1999, FHC assumiu o segundo mandato como 
presidente do Brasil, neste mandato não houve grandes 
investimentos nas reformas estruturais (privatizações). 
Ocorreram, sim, algumas reformas no setor da Educação em 
continuidade as premissas da Lei de Diretrizes e Bases para a 
Educação Nacional (LDBEN, aprovada em 1996 no decurso do 
primeiro mandato), e posteriormente foram criados os Parâmetros 
Curriculares para o Ensino Básico. 
IV. Ao final do seu segundo mandato (2002), somando oito anos 
no poder, FHC conseguiu controlar a inflação brasileira, 
entretanto, durante o seu governo a distribuição de renda no 
Brasil continuou desigual. O Brasil ficou em excessiva 
dependência do Fundo Monetário Internacional (FMI) e, ainda, 
ocorreu à efetiva inserção do país na política Neoliberal. 
Assinale a opção que contém as afirmativas corretas: 
a) I e II. 
b) I, II e IV. 
c) II e III. 
d) I, II, III e IV.  
 
17. Leia as frases a seguir: 
- Ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
mercados de trabalho, dos produtos e padrão de consumo. 
Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção 
inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento, de serviços 
financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional.  
-Ela envolve rápidas mudanças dos padrões de desenvolvimento 
desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, 
criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego, no 
chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos industriais 
completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas 
(...). 

HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Edições 
Loyola, 2001, p140.  

No excerto de texto acima Harvey busca conceituar: 
a) A fase de acumulação flexível capitalista. 
b) A formação das redes sociais globais. 
c) A deterioração dos termos de trocas entre os países. 
d) A formação da tecnosfera. 
 
18. Um dos cartógrafos mais importante no seu tempo 
desenvolveu diversos estudos que fizeram com que muitos o 
comparassem a Ptolomeu. Um de seus trabalhos mais 
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conhecidos é a projeção cartográfica desenvolvida em 1569 para 
seu grande mapa-múndi de 18 folhas, ganhando tanta 
popularidade que até os dias de hoje ainda é bastante usada. 
Essa projeção deu origem à grande parte dos planisférios usados 
ainda hoje no Brasil. Entretanto, alguns autores questionaram tal 
projeção do ponto de vista técnico e ideológico, e, assim, 
elaboraram outras propostas que amenizam a 
desproporcionalidade entre os países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos expressos em sua proposta de projeção. 

(Adaptado de DUARTE, Paulo Araújo. Fundamentos de 
Cartografia. Florianópolis: Editora da UFSC, 2002, p.37). 

Os nomes do cartógrafo e sua projeção expoente são: 
a) Arthur Robinson; projeção cilíndrica afilática. 
b) Arno Peters; projeção cilíndrica equivalente.  
c) Gerhard Mercator; projeção cilíndrica conforme. 
d) Guillaume Postel; projeção cilíndrica equidistante. 
 
19. Leia as frases a seguir: 
- Com mais de 120 milhões de habitantes é o país mais populoso 
da África, mas também um país condenado a caminhar entre o 
progresso trazido pelo petróleo e o pesadelo da guerra civil.  
- Sem considerar a Guerra de Biafra (1967/1970) e que fez mais 
de um milhão de vítimas, nos últimos três anos mais de 10 mil 
pessoas morreram em choques étnicos e religiosos no país, 
envolvendo principalmente muçulmanos e cristãos. 
- A estruturação do espaço político do país pode ser entendida no 
contexto de uma divisão dual, de natureza geográfica e religiosa 
que opõe, de uma forma bastante genérica, um norte muçulmano 
politicamente dominante a um sul, cristianizado e animista, 
economicamente mais próspero. 
- A região norte tem sido nas últimas duas décadas palco 
constante de confrontações em função do crescimento de 
movimentos islâmicos radicais, estimulados por entidades 
financiadas por países do Oriente Médio (especialmente a Arábia 
Saudita) e uma onda de "nova evangelização" das etnias 
minoritárias não-muçulmanas, encorajada por seitas protestantes, 
contexto que resulta em constantes tensões e conflitos. 
O país africano palco dos eventos descritos na conjunção das 
assertivas acima é: 
a) Níger. 
b) Angola. 
c) Somália. 
d) Nigéria. 
 
20. Sobre o bioma do Mangue é incorreto afirmar: 
a) O mangue é conceituado pela Legislação Ambiental Brasileira 

como uma Área de Preservação Permanente, apenas admite-
se o aproveitamento dos manguezais de forma sustentável. 

b) O manguezal é composto por um grande número de espécies 
de árvores e desenvolvem-se principalmente nos estuários e 
na foz dos rios, onde há água salobra e local pouco abrigado 
da ação das ondas, mas aberto para receber a água do mar. 

c) Os mangues se constituem em grandes "berçários" naturais, 
tanto para as espécies típicas desses ambientes, quanto para 
animais, aves, peixes, moluscos e crustáceos, que ali 
encontram as condições ideais para reprodução, eclosão, 
criadouro e abrigo, quer tenham valor econômico ou 
ecológico. 

d) A área do mangue pode ser utilizada para turismo ecológico, 
educação ambiental, apicultura, piscicultura e criação de 
outras espécies marinhas. No entanto, o seu potencial está 
condicionado a uma utilização de maneira racional, de forma 
sustentável, atendendo às suas necessidades de 
recomposição, como os períodos de desovas, perfloração das 
espécies vegetais, entre outras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







