CONCURSO PÚBLICO 001/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ-PA

- NÍVEL SUPERIOR PROVA PARA O CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA

NOME:___________________________________________________INSCRIÇÃO__________________

CADERNO DE QUESTÕES
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1- Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 QUESTÕES de múltipla escolha (objetivas) correspondentes ao cargo
e nível de escolaridade do candidato;
2- Cada questão apresenta CINCO alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E; sendo apenas uma correta;
3- Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1. Caso o
CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente o fiscal de
sala;
4- Observe, na FOLHA DE RESPOSTA, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma
divergência comunique o fiscal de sala;
5- ATENÇÃO: após conferência, assine seu nome no espaço próprio da FOLHA DE RESPOSTA com caneta
esferográfica de tinta preta;
6- Não é permitido, no momento da prova, o candidato permanecer com armas, aparelhos eletrônicos (calculadora,
telefone celular, tablet e etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógio digital e etc.;
7- O candidato (a) só poderá se ausentar do local de prova depois de transcorrido o tempo de 1(uma) hora do início da
prova, vale ressaltar, que só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES após 2(duas) horas do início da prova;
8- O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas;
9- Quando terminar sua prova, entregue ao fiscal de sala, a FOLHA DE RESPOSTA e o CADERNO DE QUESTÕES
(caso não tenha decorrido o tempo de 2 horas do início da prova);
10- Os três últimos candidatos a terminar a prova só poderão sair juntos.

Boa Prova!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANOTE SEU GABARITO ABAIXO E DESTAQUE:
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

CONCURSO PÚBLICO 001/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ-PA
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA – NÍVEL SUPERIOR

1

CONCURSO PÚBLICO 001/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ-PA
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA – NÍVEL SUPERIOR
QUESTÃO 01 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

LÍNGUA PORTUGUESA

Depois de ler o texto e compreendê-lo, só não se pode
afirmar que:

TEXTO 01 PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05.
(A) a voz do texto sabe do que está falando;
(B) a voz do texto fala de um lugar de experiência;
(C) a voz do texto não está identificada sua autoria,
porque representa um povo, voz de um povo;
(D) a voz do texto usa da repetição lexical de berramos,
demonstrando pobreza vocabular;
(E) a voz do texto produz argumentos sólidos diante da
discussão.

“BERRO AMAZÔNICO”
Falar, já falamos. E não nos ouviram...! Gritar, já
gritamos. E não nos ouviram...! Já falamos. Não
ouviram...! Já gritamos. Não ouviram...! Então,
berramos! Que o nosso berro amazônico possa ser
ouvido em todo o Brasil e tenha ressonância pelo
mundo para que venhamos a ter o respeito que
merecemos e exigimos. Berramos para que a Amazônia
conheça, se reconheça e se ame! Berramos para
afirmar a nossa luta em defesa dos direitos dos povos e
das culturas amazônidas. Berramos para afirmar os
valores e as tradições de nossas manifestações
artísticas e culturais, que fundam o processo de
construção de nossas diversidades e identidades e que
constituem o nosso espírito amazônico. Berramos
porque somos nós, os amazônidas, os maiores
guardiões das nossas riquezas naturais que,
historicamente, vem sendo usurpadas por um sistema
que tem como meta a destruição do homem e da
floresta. Berramos contra a discriminação que nos
marginaliza das grandes prioridades nacionais,
condenando-nos a receber migalhas orçamentárias ou
favores institucionais, notadamente no que se refere às
artes e culturas nativas e à preservação de nosso
patrimônio histórico e cultural. Berramos contra os
meios de comunicação social vinculados às grandes
redes que abrem espaço e repercutem informações
negativas sobre a Amazônia, ignorando as nossas
criação e produção artística e cultural e a nossa
capacidade de refletir e propor alternativas eficazes
para a Região. Berramos contra todas as formas de
discriminação que sofrem as culturas indígenas e
negras, bases fundamentais de nossa civilização
amazônica, exigindo para elas o mesmo tratamento que
queremos para as manifestações de outras etnias.
Berramos porque nossa alma transborda a arte, a
ciência e a cultura desta região que anseia ser
conhecida mundo afora com a expressividade de
nossos talentos. Berramos, finalmente, para que o Brasil
tome a consciência de que a Amazônia, mais do que
sua extensão territorial, possui privilegiada situação na
balança comercial brasileira; se não nos querem
irmanados, com o devido respeito e igualdade de
tratamento, haveremos de construir a nossa própria
história.

QUESTÃO 02 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
De qual das figuras de linguagem a seguir se valeu o
autor desse texto em: “Falar, já falamos. E não nos
ouviram...! Gritar, já gritamos. E não nos ouviram...! Já
falamos. Não ouviram...! Já gritamos. Não ouviram...!
Então, berramos!”?
(A) ironia;
(B) eufemismo;
(C) gradação;
(D) paradoxo;
(E) pleonasmo.
QUESTÃO 03 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Em termos de funções de linguagem, a reiteração da
palavra berramos ao longo do texto indica o uso da
função:
(A) poética;
(B) apelativa;
(C) conativa;
(D) metalinguística;
(E) fática.
QUESTÃO 04 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
No trecho: “Berramos contra os meios de comunicação
social vinculados às grandes redes que abrem espaço e
repercutem informações negativas sobre a Amazônia,
ignorando as nossas criação e produção artística e
cultural e a nossa capacidade de refletir e propor
alternativas eficazes para a Região”, não podemos
confirmar que:
(A) a preposição contra completa o sentido da forma
verbal berramos;
(B) o adjetivo vinculados é regido pelo substantivo
redes;
(C) o único que presente neste fragmento é pronome
relativo;
(D) o substantivo Região está substituindo o substantivo
Amazônia;
(E) o primeiro E está coordenando nuclearmente os
substantivos criação e produção, enquanto que o
segundo coordena os adjetivos artística e cultural.

in O Liberal 16/3/2004
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QUESTÃO 07 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
QUESTÃO 05 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
No fragmento: “No caminho do território da onça-pintada
à terra dos cangurus”, os animais nele escritos
representam, respectivamente:

No fragmento: “se não nos querem irmanados, com o
devido respeito e igualdade de tratamento, haveremos
de construir a nossa própria história”, é incorreto
afirmar:

(A) os quadrúpedes e os bípedes;
(B) Amazônia e Austrália;
(C) os carnívoros e os herbívoros;
(D) o bem e o mal;
(E) os nativos e os estrangeiros

(A) a forma verbal haveremos constitui, junto com de
construir, uma locução verbal que poderia ser
substituída por construiremos sem haver perda de
sentido;
(B) o vocábulo SE, no início do enunciado, dá à
sentença um noção de condição;
(C) o período, neste enunciado, é formado por
Subordinação;
(D) haveremos de construir a nossa própria história
é a Oração Principal;
(E) a forma pronominal nos está em desacordo com a
norma padrão, uma vez que não há motivo para seu
uso.

QUESTÃO 08 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Em qual dos trechos abaixo o A é preposição?
(A) “a 107 quilômetros de Manaus”;
(B) “A Coca-Cola que dois milhões de pessoas”;
(C) “que sai daqui para a Austrália”;
(D) “A usina funciona como um programa social para o
município”;
(E) “de divórcios entre a população”.

TEXTO 02 PARA AS QUESTÕES DE 06 A 10.

QUESTÃO 09 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Doce da Amazônia: Coca-Cola usa açúcar da
floresta e dá novo sabor à vida de 22 mil pessoas.

No excerto: “No município, de 22 mil habitantes, dos
quais apenas sete mil vivem na área urbana, a
produção de 16 mil toneladas de açúcar por um ano,
num canavial de 590 quilômetros quadrados, é sinônimo
de mais de dois mil empregos diretos e indiretos”, ao
usar o termo, a expressão sinônimo, o autor fez uso de
qual função de linguagem?

“A Coca-Cola que dois milhões de pessoas vão beber
durante as Olimpíadas, no outro lado do mundo, tem o
gostinho da Amazônia”. Uma usina encravada na
floresta, numa paisagem rodeada de igarapés, produz o
açúcar que adoça o refrigerante mais vendido em todo o
País e que sai daqui para a Austrália. No caminho do
território da onça-pintada à terra dos cangurus, o
produto da Usina Jayoro ajuda a dar um sabor diferente
à vida dos moradores da pequena Presidente
Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus. No município,
de 22 mil habitantes, dos quais apenas sete mil vivem
na área urbana, a produção de 16 mil toneladas de
açúcar por um ano, num canavial de 590 quilômetros
quadrados, é sinônimo de mais de dois mil empregos
diretos e indiretos.
Em consequência, o distrito-sede tem todas as ruas
asfaltadas e sobram vagas nas escolas. 'A usina
funciona como um programa social para o município. Os
empregos gerados por ela ajudaram até a diminuir os
índices de alcoolismo e de divórcios entre a população',
afirma o prefeito de Presidente Figueiredo, Fernando
Vieira. 'Além disso, o empreendimento abre portas para
que outras agroindústrias se instalem por aqui´”

(A) fática;
(B) apelativa;
(C) emotiva;
(D) poética;
(E) metalinguística.
QUESTÃO 10 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Na passagem: “'Além disso, o empreendimento abre
portas para que outras agroindústrias se instalem por
aqui´”, a locução além de poderia ser substituída por
qual termo abaixo sem prejuízo ao sentido do
enunciado:

(A) não obstante a isso;
(B) sem embargo disso;
(C) conquanto a isso;
(D) ademais;
(E) apesar disso.

IstoÉ, 30 ago. 2000.

QUESTÃO 06 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
No fragmento: “tem o gostinho da Amazônia”, o sentido
de gostinho é:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

(A) pejorativo;
(B) depreciativo;
(C) afetivo;
(D) de totalidade;
(E) de diminuição.
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QUESTÃO 13 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

MATEMÁTICA

Carlos foi convidado para o aniversário de George e
chegando lá Carlos perguntou a George quantos anos
ele estava fazendo e George respondeu na forma da
seguinte charada:

QUESTÃO 11 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
A figura abaixo mostra a trajetória de um salto de esqui,
um esporte praticado para deslizar na neve descrito em

Carlos, vou lhe dar a seguinte dica:
Minha idade é formada por dois algarismos, sendo
que os das dezenas é 2 e os da unidades é a raiz
positiva da equação: - X + X2 – 20 =0
Qual será a idade de George?
(A) 22 anos.
(B) 24 anos.
(C) 29 anos.
(D) 25 anos.
(E) 21 anos.
QUESTÃO 14 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Um investidor aplicou R$ 1.500,00 por tinta e seis
meses, a uma taxa de 3%a.a. em regime de juros
compostos. No final desse período o investimento foi:

Disponível em:
http://2.bp.blogspot.com/KQnMAiyeMqI/TeqhL1VNDgI/AAAAAAAABiA/4ZaKhGPnDUg/s
1600/Simon+Dumont+Red+Bull+Cubed+Pipe.jpg. Acesso em 01/12/2015. (ADAPTADO)

(A) Superior a R$ 3.135,00
(B) Inferior R$ 1.390,00
(C) Superior R$ R$ 1.507,51 e Inferior R$ 1.635,00
(D) Inferior R$ 1.507,51
(E) Superior a R$ 1.635,00 e Inferior R$ 1.800,00

A altura máxima atingida pelo esportista é de:
(A) 10m/s2
(B) 5 m/s2
(C) 400 m/s2
(D) 800 m/s2
(E) 80 m/s²

QUESTÃO 15 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Em uma emergência de um hospital público em Curuçá,
oito enfermeiros atenderam trinta e cinco pacientes em
duas horas. No outro dia, cinco enfermeiros atenderam
um quinto dos pacientes do dia anterior. Em quanto
tempo os enfermeiros atenderam esses pacientes?

QUESTÃO 12 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Em Curuçá, foi feito uma enquete com 1.788 pessoas
com a seguinte pergunta: Qual a preferência de tipos de
mulheres nesse município?

(A) 4 horas.
(B) 5 horas.
(C) 6 horas.
(D) 7 horas.
(E) 24 horas.

A tabela abaixo, mostra o número desta enquete:
COR DOS
CABELOS
LOIRO
CASTANHO
RUIVO

COR DOS OLHOS
AZUL CASTANHO VERDE PRETO
120
180
100

250
120
85

189
100
330

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

25
289
-----------

Qual a média aritmética da preferência por mulheres
loiras?
(A) 584
(B) 100
(C) 146
(D) 133
(E) 400

3

CONCURSO PÚBLICO 001/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ-PA
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA – NÍVEL SUPERIOR
QUESTÃO 19 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

João está com algumas dívidas na praça e para quitálas, resolveu solicitar um empréstimo bancário no valor
de R$ 100.000,00 por 360 dias, a uma taxa de 2,5%
a.m. Marque a alternativa correta que contemple a
fórmula para que o resultado do valor financeiro (Célula
B4) seja o valor de R$ 134.488,88.

QUESTÃO 16 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Marque a ordem correta para que a operação do seu
computador funcione devidamente.
(A) Input – Processo – Output
(B) Input – Output
(C) Entrada – Saída
(D) CPU – Entrada – Saída
(E) CPU – Input – Output
QUESTÃO 17 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Fonte: Autor Próprio

Em função de muitos ataques de hacker em diversos
dados sigilosos, atualmente a maioria das empresas
estão utilizando a certificação digital como uma forma
de envio mais seguro das informações a diversos
órgãos governamentais e privados. Qual a técnica que
garante a veracidade do envio da informação pelo real
remetente?

(A) =B1*(1+B3)*B2
(B) =B1^(1+B3)+B2
(C) =B1^(1+B3)/B2
(D) =B1*(1+B3)^B2
(E) =B1*(1+B3)/B2
QUESTÃO 20 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

(A) VPN.
(B) Senha.
(C) Não repúdio.
(D) Integridade.
(E) Confidencialidade.

Sabemos que a cópia de segurança de todos os dados
e informações utilizadas é de suma importância para
todos. Diante disso, marque a alternativa correta sobre
o modelo de backup diário.
(A) Copia todos os arquivos não selecionados que
foram modificados no dia da execução do backup diário.
(B) Copia parcialmente os arquivos selecionados que
foram modificados no dia da execução do backup diário.
(C) Copia todos os arquivos selecionados que não
foram modificados no dia da execução do backup diário.
(D) Copia todos os arquivos não selecionados que não
foram modificados no dia da execução do backup diário.
(E) Copia todos os arquivos selecionados que foram
modificados no dia da execução do backup diário.

QUESTÃO 18 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Nos dias atuais não vivemos mais sem aparelhos
eletrônicos pois facilitam nossas vidas, principalmente,
quando queremos nos comunicar com o meio externo.
Nesse contexto o uso da internet, assim como, da
intranet nos auxilia para troca de dados de forma interna
e segura.
Com base no texto acima, marque a alternativa
incorreta.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

(A) A internet, é um sistema global de rede que interliga
milhões de computadores em todo mundo utilizando um
conjunto de protocolos padrão.
(B) A intranet, é um sistema público utilizado para o
compartilhamento de informações.
(C) A internet, é um conglomerado de redes locais
espalhados pelo mundo.
(D) A intranet, é geralmente utilizada em servidores
locais instalados nas empresas.
(E) A internet, é uma grande teia, integrada por
máquinas de todos os tipos e tamanhos.
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QUESTÃO 23 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

LEGISLAÇÃO

Segundo a Lei 9394/96, A Educação Básica
compreende a Educação Infantil – creches (de 0 a 3
anos) e pré-escolas (de 4 a 5 anos); é gratuita mas não
obrigatória. Marque a alternativa que indique de quem é
a competência deste nível de ensino:

QUESTÃO 21 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Na constituição federal, Art. 5º - Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
Marque a alternativa que não corresponda aos termos
deste artigo constitucional:

(A) Estados, Municípios e Distrito Federal
(B) Estados
(C) União
(D) Municípios
(E) Distrito Federal

(A) Homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;
(B) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de sua própria escolha;
(C) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante;
(D) É livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato;
(E) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral
ou à imagem;

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

QUESTÃO 22 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
O Estatuto do Idoso institui direitos a pessoas com
idade igual ou superior a 60 anos, podendo este gozar
de todos seus direitos fundamentados à Lei, desta
forma, todos tem assegurados as oportunidades e
facilidades, para preservação de sua saúde física,
mental, espiritual e social, em condições de liberdade e
dignidade. É correto afirmar que:
(A) é obrigação da família, da sociedade e do Poder
Público zelar por estes direitos. Como também direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao
esporte e ao lazer.
(B) Somente o Estado é responsável pelos direitos dos
idosos uma vez que, o próprio estado que estabelece no
instituto.
(C) Somente a Família, é responsável pelo idoso, se
este não possui família, deverá procurar os órgãos
públicos responsáveis.
(D) O Estado, deve dispor abrigos para idosos, desta
forma, o idoso deve permanecer em custodia do estado
caso não tenha moradia.
(E) O estatuto do idoso é destinado a regular os direitos
assegurados por lei às pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos. Que estejam em abrigos
dependentes do estado.
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QUESTÃO 25 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia o trecho a seguir:
A migração entre regiões do país perdeu intensidade na
última década, e estados do Nordeste, além de reter
população, começaram a receber de volta os que
deixaram seus estados rumo ao centro-sul do país. É o
que diz um levantamento divulgado pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) com base em
dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios) 2009 e dos Censos realizados em 2000 e
2010.

QUESTÃO 24 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
O mapa abaixo destaca os principais domínios
morfoclimáticos brasileiros, com base na regionalização
criada em 1970 pelo geógrafo Aziz Nacib Ab'Saber.

http://www.plantaobrasil.com.br/news.asp?nID=83047, acesso em 20/05/15, com
adaptações.

O fenômeno populacional acima descrito é conhecido
como migração de retorno e tem como sua principal
causa a (o):
(A) expansão da indústria e das atividades turísticas no
Nordeste, ampliando a oferta de empregos.
(B) políticas públicas desencadeadas por prefeitos e
governadores do Nordeste para trazer de volta os
nordestinos, inclusive oferecendo ajuda financeira.
(C) expansão da agricultura de grãos nordestina e o
grande declínio industrial do Sudeste a partir da
abertura da economia brasileira nos anos de 1990.
(D) eficiência das políticas públicas estaduais e
regionais que acabaram com o êxodo rural nordestino.
(E) crescente estímulo financeiro dado pelo governo de
São Paulo para quem deseja retornar ao Nordeste.
(disponível em http://geografalando.blogspot.com.br, acesso em 24/11/2015).

QUESTÃO 26 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Identifique nas alternativas abaixo, a que contêm
características do domínio assinalado com o número 4
no mapa.

Em novembro deste ano, dia nove, completou-se 26
anos da queda do Muro de Berlim, o famoso símbolo da
Guerra Fria e da ocupação alemã no pós-Segunda
Guerra Mundial. O muro dividiu a capital em duas,
enquanto fronteiras espalhadas por todo país
separavam as Alemanhas Ocidental (oeste) e Oriental
(leste).
Uma característica marcante da chamada Guerra Fria
foi a

(A) Vegetação de cerrado, com extratos herbáceos,
arbustivos e arbóreos. Alguns, comparam-na com a
savana africana.
(B) Floresta equatorial latifoliada. Pode ser subdividida
em três partes: a floresta de terra firme, várzea e igapó.
O relevo é pouco acidentado e de baixas altitudes.
(C) Vegetação do tipo arbórea, homogênea e
aciculifoliada que recobre vastas áreas do Planalto
Meridional.
(D) Floresta latifoliada tropical que se estende por
extensa faixa litorânea do Brasil. Relevo com topografia
mamelonares ou mares de morros.
(E) Mata das Araucárias ou dos Pinhais, homogênea e
associada a uma região de clima subtropical.

(A) constituição de diversos blocos econômicos de
poder a exemplo do NAFTA, comandado pelos Estados
Unidos, e a União Europeia, sob o comando da
Alemanha.
(B) intensa rivalidade comercial estabelecida entre os
países do Norte, liderados pelos Estados Unidos, e os
países do Sul, liderados pela União Europeia.
(C) marcante divisão do mundo entre as superpotências
Ocidentais e as potências Orientais, com destaque para
o Japão e a China.
(D) bipolaridade do poder mundial numa intensa disputa
armamentista, econômica e ideológica entre os Estados
Unidos e a antiga União Soviética.
(E) divisão do mundo em dois blocos de poder
antagônicos: os países do Norte, formado por países
capitalistas desenvolvidos, e os países do Sul,
composto pelos países emergentes.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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QUESTÃO 27 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
QUESTÃO 28 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
O processo de modernização e industrialização da
economia brasileira, acelerado após o término da
Segunda Guerra Mundial e se projetou sobre a
agropecuária do país, especialmente a partir dos anos
de 1970.
No contexto dessa modernização da agropecuária
brasileira é possível perceber que

Leia o trecho a seguir:
Agentes do Sistema de Segurança do Estado cumprem
na manhã desta terça-feira (10/11/2015) a reintegração
de posse de um imóvel localizado no quilômetro 7 da
rodovia Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha, distrito
de Icoaraci, em Belém. A reintegração ocorre após um
ano e oito meses de ocupação do terreno de 80 mil m²,
onde estima-se que foram construídas 800 casas de
madeira e alvenaria, com cerca de 3 mil pessoas
vivendo de forma irregular no espaço invadido.

(A) O agronegócio influencia sobremaneira a balança
comercial brasileira e tem estimulado a criação de
empregos diretos especialmente para os trabalhadores
com nenhuma ou pouca qualificação.
(B) A modernização implicou na crescente mecanização
das atividades agrícolas, principalmente na região
Centro-Sul do país o que provocou uma forte liberação
de trabalhadores para as cidades.
(C) O pequeno produtor familiar tem muitos ganhos com
essa modernização uma vez que vem se especializando
na produção de gêneros comerciais voltados ao
mercado externo, a exemplo da soja, o que lhe garante
alta rentabilidade.
(D) Apesar do incremento técnico elevado, a
agropecuária brasileira pouco tem se utilizado de
insumos agrícolas, tais como adubos, fertilizantes e
pesticidas, mantendo a prioridade à produção orgânica
que é mais aceita nos mercados europeus.
(E) As novas frentes agropecuárias da Amazônia são
espaços cada vez mais aproveitados pelos pequenos
agricultores itinerantes para a produção de alimentos,
garantindo com isso o abastecimento do mercado
regional.

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/11/policia-cumpre-reintegracao-de-posse-dearea-na-pratinha-em-belem.html, com adaptações. Acesso em 24/11/2015.

Esse tipo de conflito faz parte da realidade das grandes
metrópoles brasileiras, como Belém. A ocupação
irregular de terrenos urbanos no Brasil decorre,
principalmente, da (o)
(A) Ausência de uma política nacional e estadual de
habitação voltada para a população de baixa e média
renda.
(B) Falta de espaço nas cidades para abrigar novas
moradias uma vez que os empreendimentos comerciais
tem monopolizado o uso da terra urbana.
(C) Baixo poder aquisitivo de grande parte da população
que passa a ocupar áreas públicas e/ou privadas para
construir suas moradias.
(D) Valorização das periferias devido à ação do Estado
com grandes obras de infraestrutura, provocando a
saída da população pobre para as áreas centrais da
cidade.
(E) Existência de grupos criminosos ligados ao tráfico
de drogas que, em associação com grandes
construtoras, expulsam as pessoas de baixa renda das
áreas mais valorizadas da cidade.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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QUESTÃO 30 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Leia o texto a seguir.
“Em 2008, foi constatado na Rússia que provavelmente
300 pessoas (em cinco anos) foram mortas por ataques
xenofóbicos. Recentemente, os dois filhos de uma
advogada sofreram seguidas agressões verbais e
físicas de alunos da escola em que estudavam, na
Espanha, por serem brasileiros. Em julho de 2011,
aproximadamente 80 pessoas morreram em uma
explosão de bomba e fuzilamento, realizados por um
extremista político com motivos xenofóbicos, na
Noruega.”
http://geografia.uol.com.br/geografia. Acesso em 25/11/2015.
(disponível em http://geografianovest.blogspot.com.br, acesso em 24/11/2015).

Sobre a temática abordada é correto afirmar que:
A charge acima ironiza um dos principais problemas
ambientais observados na Amazônia brasileira e que
tem crescido nos últimos anos. Sobre essa temática é
correto afirmar que:

(A) Nos países desenvolvidos a tendência tem sido a
redução desse tipo de preconceito contra os imigrantes
devido à crescente necessidade de trabalhadores
menos qualificados para as indústrias.
(B) Diante da crise econômica nos países europeus tem
crescido o sentimento xenofóbico para tentar explicar os
atuais problemas sociais e econômicos enfrentados na
região, como o desemprego.
(C) A existência de movimentos xenofóbicos nos países
europeus encontra pouco apoio político, pois não
existem partidos de extrema direita que levantem essa
bandeira de luta contra os imigrantes.
(D) Em momentos de crises humanitárias os
movimentos xenofóbicos perdem a força, a exemplo do
que ocorre atualmente na Europa pela ampla aceitação
dos refugiados provenientes da Síria, do Iraque e do
norte da África.
(E) Atualmente a xenofobia ocorre com mais frequência
nos países emergentes, como o Brasil. Alguns grupos
acreditam que os imigrantes são responsáveis pelo
aumento dos problemas sociais do país como a
criminalidade e a violência.

(A) ao contrário do que ocorre na Amazônia Oriental, o
desmatamento da parte ocidental da região está
diretamente ligado à expansão da mineração e da soja.
(B) o desmatamento amplia a quantidade dos nutrientes
presentes nas camadas superiores do solo o que
garante elevada produtividade por longo período de
tempo.
(C) o desmatamento provoca uma menor incidência de
radiação solar e maior evapotranspiração, contribuindo
para o aumento das chuvas na região.
(D) as queimadas e o desmatamento, mesmo estando
associados à expansão agropecuária, tem pouco
contribuído para o agravamento da erosão do solo.
(E) o desmatamento provoca a perda de oportunidades
para o uso sustentável da vegetação pelas
comunidades tradicionais e contribui para o
aquecimento global.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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