CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 20 de Dezembro de 2009

NÍVEL SUPERIOR
Cargo: PROFESSOR NÍVEL II – GEOGRAFIA
Nome do Candidato: ______________________________________________________
Nº de Inscrição: ________________________
________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de
inscrição e no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao
fiscal de sala.

1.

2. Esta prova contém 30 questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 08 de Regime Jurídico Único PMA e 12 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao
fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo
seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário local).
3. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA,
considerando a numeração de 01 a 30.
4. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte
superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique
imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
5. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está
assinado no seu documento de identificação.
6. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis
no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de
suas respostas.
7. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.
8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só
será substituído se for constatada falha de impressão.
9. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora
após o início da mesma. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
10. O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e o boletim de questões, recebidos.
11. Será automaticamente eliminado do concurso público da Prefeitura Municipal de Almeirim, o candidato que
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009.
Boa Prova.

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1 - QUESTÕES 01 a 05

Conflitos
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Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que
separam gerações. Não se trata do conflito que sempre existiu entre
velhos e moços. O universo pesquisado foi o lar, a família, os pais e os
filhos. A novidade desta vez é que o mal-estar entre as gerações que
vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é apenas um malentendido. Os pais acham que os filhos, por serem jovens, são
necessariamente felizes, têm tudo da vida, tudo. Podem esperar do
mundo. Os filhos acham que os pais, por representarem o poder, são
necessariamente felizes porque chegaram lá. Acontece que nem os
filhos são obrigatoriamente felizes nem os pais estão obrigatoriamente
realizados. Os filhos reclamam das cobranças paternas. Os pais
acreditam que os filhos não reconhecem o valor do lar constituído, da
comida na mesa todos os dias. Bastaria um olhar mais profundo de um
grupo sobre o outro para desmanchar o equívoco. Nem os filhos
precisam invejar os pais pelo poder, nem os pais precisam ficar
despeitados porque os filhos têm a vida toda pela frente deles. O amor
nunca será a soma de iguais.
Carlos Heitor Cony

01. O enunciado que melhor sintetiza a mensagem do texto é
(A) “A felicidade não reside nem no poder, nem na juventude”.
(B) “Os pais não deveriam ressentir-se da jovialidade e da juventude dos filhos”.
(C) “Os filhos deveriam ser eternamente gratos aos pais por tudo o que estes lhes proporcionam”.
(D) “O choque entre pais e filhos é incompreensível e injustificado: o sentimento que os une deveria
estar acima das diferenças existentes entre eles”.
02. Com o enunciado “Bastaria um olhar mais profundo de um grupo sobre o outro para desmanchar o
equívoco” (linhas 13-14), sugere-se que
(A) pais e filhos não se conhecem direito.
(B) o amor entre pais e filhos não é intenso.
(C) o hábito de reunir a família precisa ser fortalecido.
(D) é necessário que os pais sejam mais tolerantes com os filhos.
03. Não serão respeitadas as ideias desenvolvidas no texto, caso se substitua
(A) “só agora” (linha 1) por “bem recentemente”.
(B) “que separam” (linhas 1-2) por “separadas das”.
(C) “que sempre existiu” (linha 2) por “existente há muito tempo”.
(D) “nem os pais precisam” (linha 15) por “tampouco os pais precisam”.

04. Há linguagem figurada na seguinte passagem do texto:
(A) “Os pais acham que os filhos, por serem jovens, são necessariamente felizes, têm tudo da vida,
tudo.” (linhas 6-8)
(B) “Nem os filhos precisam invejar os pais pelo poder, nem os pais precisam ficar despeitados
porque os filhos têm a vida toda pela frente deles.” (linhas 14-16)
(C) “Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que separam gerações. Não se
trata do conflito que sempre existiu entre velhos e moços”. (linhas 1-3)
(D) “O universo pesquisado foi o lar, a família, os pais e os filhos. A novidade desta vez é que o
mal-estar entre as gerações que vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é apenas
um mal-entendido”. (linhas 3-6)

05. Quanto às noções de morfologia, é verdadeiro afirmar que
(A) “felizes” (linha 7) é um adjetivo com valor adverbial.
(B) “conflito” (linha 2) e “universo” (linha 3) são substantivos invariáveis.
(C) “mal-estar” (linha 4) e “mal-entendido” (linhas 5-6) são palavras compostas por aglutinação.
(D) “constituído” (linha 12) e “despeitados” (linha 16) pertencem à mesma classe gramatical.
TEXTO 2 - QUESTÕES 06 a 09
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Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que gostaria de fazer no meu
cérebro. Renunciei a tudo o que atravanca. São dois salões imensos, tão
vazios que parecem preparados para um baile, que nunca sai. Dois
compridos sofás brancos contra paredes brancas, em ângulo, chão de
parquê nu e cortinas beges nos janelões, minha única concessão à cor. Ou à
Lívia. E só. Quando os jantares do grupo são, eram, no meu apartamento, eu
colocava a grande mesa no centro do salão maior. No resto do ano a grande
mesa fica desmontada e as cadeiras empilhadas na área de serviço e eu
como na mesa da cozinha. Lucídio examinou tudo com seu meio sorriso e
ficou em silêncio. O único comentário adequado aos meus grandes salões
vazios.
VERISSIMO, Luis Fernando. O Clube dos Anjos. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 1998, p. 21-22.

06. O texto acima é um fragmento do livro O Clube dos Anjos, de Luis Fernando Verissimo. Trata-se de
uma passagem em que predominam
(A) enunciados analíticos e explicativos.
(B) verbos que indicam mudança e sequências temporais.
(C) verbos no imperativo e enunciados que incitam à ação.
(D) estruturas simples, verbos estáticos e sequências de localização.

07. Da leitura do enunciado “Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que gostaria de fazer no
meu cérebro” (linhas 1-2), depreende-se que o narrador
(A) tem a mente cheia de ideias que o perturbam.
(B) precisa proceder a uma limpeza em seu apartamento.
(C) vive preocupado com a decoração de seu apartamento.
(D) tem necessidade de renunciar a todos os objetos que o atrapalham.
08. Quanto às noções de sintaxe, é falso afirmar que
(A) o verbo é intransitivo em “eu como na mesa da cozinha” (linhas 8-9)
(B) a presença da preposição “a” (linha 2) justifica-se pela regência do verbo “renunciar”.
(C) o período “Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que gostaria de fazer no meu cérebro”
(linhas 1-2) é composto por subordinação.
(D) há desvio de concordância em “Dois compridos sofás brancos contra paredes brancas, em ângulo,
chão de parquê nu e cortinas beges nos janelões, minha única concessão à cor” (linhas 3-5).

09. No que diz respeito aos fatos gramaticais da língua, é incorreto afirmar que
(A) “que nunca sai” (linha 3) significa “que jamais se torna realidade”.
(B) “o” e “que” em “o que gostaria de fazer” (linha 1) pertencem à classe dos pronomes.
(C) o uso do sinal indicativo de crase é opcional em “Renunciei a tudo o que atravanca” (linha 2).
(D) “meio”, em “Lucídio examinou tudo com seu meio sorriso” (linha 9), significa “moderado, pouco
intenso”.

10. São fórmulas de fecho usadas na redação oficial
(A) “Sem mais para o momento” e “Certos de merecer sua atenção”.
(B) “Conforme acordado em contato telefônico” e “Certos de merecer sua atenção”.
(C) “Subscrevemo-nos atenciosamente” e “Temos o prazer de levar ao conhecimento de V. S.a”.
(D) “Em atendimento à sua solicitação datada de 10 de novembro último passado” e “cordialmente”.

REGIME JURÍDICO ÚNICO - PMA
11. Invalidada por sentença judicial, transitada em julgado, a demissão do servidor estável, será ele
reintegrado no prazo de
(A) dez dias.
(B) quinze dias.
(C) trinta dias.
(D) quarenta e cinco dias.

12. Sobre remoção, assinale a resposta correta.
(A) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro
cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo Órgão em que é
lotado.
(B) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro
cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder, mas em outro Órgão em que
é lotado.
(C) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro
cargo de igual denominação e forma de provimento, em outro Poder e em outro Órgão em que é
lotado.
(D) A remoção é a movimentação do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro
cargo de diferente denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo Órgão em
que é lotado.
13. A respeito de reversão, assinale a resposta correta.
(A) Reversão é o reingresso no serviço público do servidor em disponibilidade, em cargo de natureza e
padrão de vencimento correspondente ao que ocupava.
(B) Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público para o mesmo cargo.
(C) A reversão somente pode ocorrer “ex-officio”.
(D) Será tornada sem efeito, a reversão do servidor, que não tomar posse no prazo de dez dias.

14. A respeito da duração do trabalho, assinale a resposta correta.
(A) É de seis horas diárias ou trinta semanais, para os integrantes das atividades de magistério.
(B) É de sete horas diárias ou trinta e cinco semanais, para os integrantes das atividades de magistério.
(C) É de oito horas diárias ou quarenta semanais, para os integrantes das atividades de magistério.
(D) É de cinco horas diárias ou vinte e cinco semanais, para os integrantes das atividades de
magistério.

15. A respeito de estabilidade, assinale a resposta correta.
(A) São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso
público.
(B) São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso
público.
(C) São estáveis, após quatro anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de
concurso público.
(D) A estabilidade se aplica aos cargos em comissão.

16. A respeito da licença para tratamento de saúde, assinale a resposta correta.
(A) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de
dez dias, contados da primeira falta.
(B) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de
quinze dias, contados da primeira falta.
(C) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de
cinco dias, contados da primeira falta.
(D) A licença para tratamento de saúde pode ser concedida “a pedido do servidor”, no prazo máximo de
oito dias, contados da primeira falta.

17. A licença para tratamento de saúde, em pessoa da família, será concedida:
(A) Com dois terços da remuneração, no primeiro mês.
(B) Com dois terços da remuneração até dois meses.
(C) Com dois terços da remuneração, quando exceder de um até quatro meses.
(D) Com dois terços da remuneração, quando exceder de um até seis meses.
18. A gratificação de regime especial de trabalho, incidente sobre os vencimentos, será paga no
percentual:
(A) Vinte por cento, para os servidores de nível de 1° grau, em regime de tempo integral.
(B) Vinte e cinco por cento, para os servidores de nível de 1° grau, em regime de tempo integral.
(C) Trinta por cento, para os servidores de nível de 1° grau, em regime de tempo integral.
(D) Quarenta por cento, para os servidores de nível de 1° grau, em regime de tempo integral.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
19.
“Uma africana em trajes característicos de sua etnia
sente-se extasiada em uma vitrine de perfumes em Paris.”
Esta imagem correu o mundo há alguns anos, quando
se intensificava o processo de globalização. A partir da análise
da foto e de seus conhecimentos geográficos sobre o processo
em questão é correto afirmar que
(A)
há um total aniquilamento cultural das identidades
regionais, uma vez que os hábitos das culturas ocidentais
passaram a ser dominantes no contexto global, fato
relacionado ao avanço tecnológico dos meios de comunicação.
(B)
apesar da intensa propagação dos hábitos culturais do
“mundo
ocidental”
devido
o
grande
avanço
nas
comunicações,os povos dos lugares longínquos pouca ou
nenhuma influência sofrem do processo citado, suas culturas
são intransformáveis , a exemplo da etnia africana da foto.
(C)
a plena exclusão dos países africanos dos avanços
técnico-cientícos-informacionais é fator primordial na
manutenção de aspectos culturais que marcam seus povos,
como é o caso representado ao lado.
(D)
apesar da globalização marcar o espaço dos dia atuais,
o aspecto cultural ainda é um dos principais elementos da
identidade e compreensão de cada povo em diferentes lugares
do espaço geográfico mundial.

20. Leia o texto abaixo.
“A região geográfica abrange uma paisagem e (...) extensão territorial, (...) entrelaçam
de modo harmonioso componentes humanos e natureza. A idéia de harmonia, de equilíbrio,
evidente analogia organicista que Vidal de la Blache adota,(...) o resultado de um longo
processo de evolução, de maturação da região, onde (...) obras do homem fixaram-se, (...) com
grande força de permanência e incorporadas sem contradições ao quadro final da ação
humana sobre a natureza.”
CORRÊA,Roberto Lobato.Região e Organização espacial.São Paulo.Editora Ática.1986:p
28.

A região geográfica concebida, conforme expressa o texto acima, pode ser considerada como
pertencente à corrente do pensamento geográfico denominada:
(A) Nova Geografia, que está fundamentada no chamado positivismo lógico, e cujo conceito de

região se diferencia dos paradigmas do determinismo ambiental. Neste contexto, a região é
definida como um conjunto de lugares onde as diferenças internas são menores que entre eles.
Nesta concepção não existe um método regional, mas sim estudos nos quais as regiões
formam classificações espaciais.
(B) Geografia Crítica, corrente que surge durante a década de 1970, dentro de uma linha de
intenso questionamento à Geografia Tradicional e a Nova Geografia, levantando discussões
como a necessidade de se repensar não apenas o conceito e atribuições da ciência geográfica,
mas também o conceito de região.
(C) Determinismo ambiental, que diz ser a região natural uma parte da superfície terrestre,
dimensionada segundo escalas territoriais diferenciadas, e caracterizadas pela uniformidade
que resulta da combinação ou integração em áreas dos elementos da natureza: o clima, a
vegetação, o relevo, a geologia e outros adicionais.
(D) Possibilismo, que definiu como objeto da Geografia a relação homem-natureza, na
perspectiva da paisagem, colocando o homem como um ser ativo, que sofre a influência do
meio, porém que atua, sobre este, transformando-o.
21. Em um fragmento de um livro, um dos mais lidos, nas últimas décadas, o Pequeno
Príncipe, há um diálogo do personagem principal com um velho sábio:
“- Sou geógrafo – respondeu o velho. Que é um geógrafo? Perguntou o principezinho. É um especialista que sabe onde
se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos”.
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. O Pequeno Príncipe. 48ª ed. Rio de Janeiro:Agir,
2006, p 53

A partir do conteúdo do fragmento do texto e de seus conhecimentos geográficos é correto
afirmar que o(a)
(A) idéia de Geografia expressa, acima, é mesma de muitas pessoas, ou seja, que esta
ciência/disciplina escolar é apenas um conhecimento teórico e livresco que se preocupa
apenas na mera descrição das paisagens com enumeração dos diferentes espaços da
Terra.Esta idéia ainda é a predominante nos meios acadêmicos.
(B) Geografia, conforme descreve o fragmento, é considerada nos meios acadêmicos como
ultrapassada/ retrograda e acrítica, pois na atualidade os estudos geográficos vão muito
além da simples descrição, há uma grande preocupação do estudo das relações homemnatureza e dos resultados advindos desta relação, a construção do espaço geográfico.
(C) geógrafo e/ou professor de Geografia é mais eficiente/competente quando memoriza uma
grande relação de acidentes físicos, dados estatísticos transmitindo a idéia de que a
Geografia é um saber livresco, tal como é sugerido nos PCNs ( Parâmetros Curriculares
Nacionais) do ensino médio.
(D) diálogo transmite a idéia de que a Geografia é um conhecimento de grande valia, mesmo
sendo neutro e destituído de cunho ideológico e praticidade. É ainda expresso que há
necessidade do Professor de Geografia dominar profundamente os conteúdos da área
física desta Ciência.

22. Leia o texto abaixo:
"A uniformização das técnicas não cessa de se afirmar, (...) a resposta de populações
que vêem se dissolver algumas das marcas mais antigas de suas identidades é mais forte do
que se esperava. As pessoas têm o sentimento de que seu ser profundo está ameaçado pela
padronização (uniformização) dos tipos de vida e dos produtos".
Adaptado de (CLAVAL, Paul. A geografia cultural: o estado da arte. In: ROSENDAHL, Zeny; CORRÊA,
Roberto L. Manifestações da cultura no espaço. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1999. p. 62.)

Considerando o ponto de vista geográfico, uma das relevantes formas de resistência a essa
vocação de padronização de que trata o texto acima, concretiza-se
(A) na desruralização, muito comum nos países subdesenvolvidos, onde se estabelecem
políticas de fixação do homem no campo, como uma forma de contestação da padronização
do mundo rural moderno dos países desenvolvidos.
(B) nas paisagens culturais das grandes cidades, cujo direcionamento é o de reforçar uma
diferenciação, que aumenta consideravelmente, à medida que essas paisagens urbanas
estiverem contidas nos ultra-modernos circuitos de capital.
(C) nos regionalismos, que oportunizam mais vigor à identidade de “possuir “de um povo em
relação a seu espaço de vivência, originando movimentos que em várias ocasiões
assumem caráter político e cultural.
(D) na chamada “guerra dos lugares”, uma forma de busca de competitividade essencialmente
cultural, por meio da qual o espaço local disputa projeção no contexto mundial em tempos
de globalização.

23. Leia o texto abaixo:
Romantismo através dos anos.
Nos anos 10 - Ele de terno (fato), colete e cravo na lapela, embaixo da janela dela,
canta: ”Tão longe, de mim distante, onde irá, onde irá teu pensamento?
Na década de 20 - Ele de terno (fato) branco e chapéu de palha embaixo do sobrado
em que ela mora, canta: ”Ó linda imagem, de mulher que me seduz! Ah, se eu pudesse tu
estarias num altar!.”
“Nos anos 30 - Ele de terno cinza e chapéu panamá, em frente à vila
onde ela mora, canta: “Tu és divina e graciosa, estátua majestosa!.”.
Nos anos 40 - Ele ajeita o relógio Pateck Philip na algibeira, escreve
para a Rádio Nacional e manda oferecer a ela uma linda música: “A
deusa da minha rua tem os olhos onde a lua costuma se embriagar...”.
Nos anos 60 - Ele aparece na casa dela com um compacto simples
embaixo do braço, ajeita a calça “lee” e coloca na vitrola uma música
“papo firme”: “Nem mesmo o céu, nem as estrelas...”.
Nos anos 70 - Ele chega em seu fusca, com tala larga, sacode o cabelão, abre a porta
pra “mina” entrar e bota uma “melô jóia” no toca-fitas.” Foi assim, como ver o mar...”
Nos anos 80 - Ele telefona pra ela e deixa “rolar um som”: “Fonte de mel, nos olhos de
gueixa...”
Nos anos 90 - Ele liga pra ela e deixa gravada uma música na secretária eletrônica
“Bem que se quis depois de tudo ainda ser feliz...”.
No ano 2000 - Ele captura na internet um “batidão legal” e manda pra ela, por e-mail:
“Tchutchuca! Vem aqui com o teu Tigrão...”.
Disponível em: blog.andersonfotografo.com.br/romantismo. Acessado em 17/11/2009

.
A análise do texto acima possibilita afirmar que
(A) apesar do avanço tecnológico ocorrido ao longo do século XX, as paisagens e os hábitos
das diversas sociedades pouco foram alterados, evidenciando a reduzida influencia deste
aspecto na vida cotidiana das populações.
(B) o estudo das paisagens e as questões comportamentais das sociedades pouco interessam
a Geografia, sendo estas preocupações exclusivas da Sociologia.
(C) o mesmo oferece reduzidas oportunidades de ser relacionado a assuntos geográficos e,
portanto, deve ser descartado sua utilização didática em aulas de Geografia.
(D) ao longo do tempo histórico a evolução das técnicas ao se difundirem no espaço propicia
um constante mudar de paisagens, vocabulários e comportamentos humanos ,que passam
a compor a cultura dos povos de diferentes lugares da Terra.
24. No atual contexto econômico mundial, alguns países têm surpreendido pelos seus
crescimentos econômicos, formando um grupo classificado na atualidade, como emergente.
Sobre alguns desses países é verdadeiro afirmar que
(A) a Rússia participa do grupo de países mais desenvolvidos do mundo – o G-8 – graças a sua
rápida ascensão econômica ocorrida pós-queda do socialismo real e adesão ao mundo
capitalista.
(B) a Índia, embora possua um elevado percentual de sua população abaixo da linha da
pobreza, tem se destacado nos últimos anos pela exportação de mão-de-obra altamente
qualificada , principalmente no setor informacional, é a chamada “ fuga dos cérebros”.
(C) tanto o Brasil como o México vêm alcançando rápido crescimento industrial devido a
significativa cooperação econômica dos Estados Unidos, que nos dois últimos anos teve
seu crescimento econômico acelerado e intensificado sua ajuda aos países latinoamericanos.
(D) a China vem priorizando a comercialização de seus produtos do setor de bens de consumo
duráveis para o abastecimento interno, fato relacionado a sua grande população absoluta,
em detrimento ao mercado externo, atualmente, bastante reduzido.

25. Analise a tabela abaixo:
GRAU DE URBANIZAÇÂO NO BRASIL, SEGUNDO AS REGIÕES (1980/2000)
Grandes
Grau de urbanização (%)
Regiões
1980
1991
2000
Norte
50,32
59,05
69,83
Nordeste
50,46
60,65
69,04
Sudeste
82,81
88,02
90,52
Sul
62,41
74,12
80,94
Centro-Oeste
70,84
81,28
86,73
Fonte: IBGE.Diretoria de pesquisa.Coordenação de População e Indicadores Sociais. Censos
Demográficos 1980-2000.

Considerando a análise e o processo de urbanização brasileiro, é verdadeiro afirmar que
(A) das Regiões Brasileiras, a que apresenta maior grau de urbanização nas últimas décadas
do século XX é o Centro-oeste, fato relacionado à atração exercida por Brasília, que no
período citado, transformou-se em verdadeiro “ canteiro de obras” devido a expansão da
construção civil em função do processo de verticalização no seu entorno.
(B) a Região que apresenta os mais significativos graus de urbanização nas décadas
representadas na tabela corresponde também a mais industrializada, que é o Sul,
confirmando a forte relação existente entre processo de urbanização e desenvolvimento
industrial.
(C) até o ano 2000 a Região Norte era a que apresentava menor grau de urbanização, fato que
está relacionado ao isolamento da região considerando o contexto territorial brasileiro.
(D) apesar de apresentarem, no período representado, um menor grau de urbanização, se
comparadas as outras regiões do país, o Norte e o Nordeste foram as regiões que
apresentaram maior incremento na população urbana nas décadas que são nominadas na
tabela.
26. Os cursos fluviais representam elemento fundamental na produção e (re)organização do
espaço geográfico. As diversas sociedades os utilizam para o abastecimento de água potável,
obtenção de alimentos, circulação de pessoas e mercadorias, irrigação, fornecimento de
energia dentre outras formas de apropriação. Deste importante recurso natural, em diversos
lugares do mundo, é verdadeiro afirmar que
(A) na África, dada a predominância de imensas áreas desérticas, a exemplo do Saara e
Calaari, grande parte dos rios apresentam reduzido volume d’água, a maioria são
temporários, o que impede o aproveitamento econômico dos mesmos.
(B) nas principais cidades dos países desenvolvidos, os rios que as percorrem, não apresentam
problemas de degradação ambiental, devido o emprego de modernas técnicas de
despoluição, como as efetuadas no Iang Tsê Kiang em Pequim e no Sena em Paris.
(C) no estado do Pará, Amazônia, Brasil, alguns rios tem apresentado nos últimos anos elevada
concentração de mercúrio, conseqüência da prática indiscriminada da garimpagem com
utilização desta substância, a exemplo do que ocorre no Rio Tapajós e alguns dos seus
afluentes.
(D) no Nordeste do Brasil, os rios de planalto apresentam fundamental importância no
fornecimento de energia através das hidroelétricas, a exemplo de Paulo Afonso, fato que
impossibilita a navegação ao longo dos seus cursos.

27. No processo de organização do espaço da Região Centro-sul, as cidades desempenham
um papel de relevante importância. A esse respeito é verdadeiro afirmar que
(A) a homogênea distribuição da população pelo espaço regional, confere um particular
destaque aos centros sub-regionais, a exemplo de Campinas ( São Paulo ) e Juiz de Fora
(Minas Gerais).
(B) as metrópoles apresentaram uma grande concentração populacional , com marcado déficit
habitacional daí enfrentarem sérios problemas com ocupações irregulares de morros e/ou
periferias, principalmente, nas maiores cidades do país Rio de Janeiro e São Paulo.
(C) reconhecidas como regiões metropolitanas desde a década de 70, as capitais , com
exceção do Rio de Janeiro, apresentam um acelerado processo de periferização e
suburbanização.
(D) diferentemente das capitais litorâneas, as capitais não-litorâneas (Belo Horizonte, Goiânia,
Cuiabá , Vitória e Campo Grande) não têm sido pontos de atração de migrantes, dado o
pouco desenvolvimento das atividades turísticas nestas cidades.
28. “A problemática regional nordestina tem fundamentalmente dois eixos principais: terra e água, e nos
últimos tempos muito tem se escrito e falado sobre os mesmos em função do polêmico projeto de
Transposição do Rio São Francisco (...) a implantação já conseguiu dividir a sociedade nordestina,
fragmentando a unidade regional e dividindo opiniões (...) problemas rondam o Velho Chico, ele
agoniza, precisamos salvá-lo, argumenta um dos governantes da região que defende a implantação
deste projeto“.
Adaptado de Folha de São Paulo. Caderno Especial. Reportagem “O caminho das Águas” 09/10/2005

Sobre os assuntos levantados, no texto acima, é verdadeiro afirmar que
(A) entre os graves problemas existentes na bacia hidrográfica do São Francisco, há o declínio da
navegação comercial no rio principal, em um trecho antes de intensa navegabilidade, de Pirapora
(MG) a Juazeiro (BA) e Petrolina( PE), ocasionado principalmente por razões ambientais, como a
intensificação da erosão em suas margens devido o desmatamento das matas ciliares.
(B) quanto às questões de terra, é certo que os mais sérios conflitos fundiários, no
contexto
regional,ocorrem no sertão, pois aí estão localizados as maiores propriedades improdutivas da
região, onde ainda persiste a conjuntura de domínio dos “coronéis”, que sempre são os maiores
latifundiários.
(C) o tipo de cultivo que faz uso de modernas técnicas de irrigação tem se expandido nos últimos anos,
transformando o Vale do São Francisco na “Califórnia brasileira”. Tal fato faz com que a “questão da
terra” seja inexpressiva, haja vista que este tipo de atividade agrícola tornou mais fácil o acesso a
terra.
(D) como a maioria dos rios nordestinos são temporários, o significativo volume d água desviado para a
agricultura irrigada, tem agravado sua escassez, fato que evidencia um mal gerenciamento deste
recurso natural vital para a vida.

29. As características geográficas abaixo se referem a uma realidade de espaços do estado do
Pará em dois períodos distintos.
- Década de 50 do século XX:
. Extensas áreas de cobertura vegetal nativa, com predominância de florestas.
. Perfil econômico com base na coleta vegetal, com destaque para a exploração de
oleaginosas, a exemplo da castanha-do-pará.
. Prática da agricultura de subsistência, com pequenas roças familiares.
. Pecuária inexpressiva economicamente.
- Década de 90 do século XX e primeiros anos do século XXI.
. Grandes extensões de áreas desmatadas e degradadas que perderam a cobertura
vegetal original, fazendo parte do “arco de desflorestamento” da Amazônia.
. Realce para a exploração mineral com fins de exportação, graças à presença de
Projetos minero-metalúrgicos.
Expansão das fronteiras econômicas com intensificação da pecuária, e progressiva
prática de queimadas para a implantação de pastos.
. Presença de Projetos de infra estrutura, a exemplo da Hidrelétrica de Tucuruí, que
funcionaram/funcionam como atração de significativos fluxos migratórios, daí o considerável
aumento demográfico.
As características mencionadas dizem respeito ao (a)
(A) Vale do rio Trombetas no oeste paraense, área de exploração de bauxita.
(B) Nordeste paraense, em especial a Zona Bragantina, área de exploração de calcário.
(C) Sul e sudeste do Pará, área de exploração de vários minérios, mas principalmente ferro.
(D) Vale do Rio Jarí na fronteira do Pará com o Amapá, onde se situa o município de Almerim,
espaço pioneiro em Projetos minerais, como o Projeto Jari.
30. Atualmente uma das áreas do Pará de maior modificação no espaço geográfico
corresponde à porção sudeste do Estado, tendo ocorrido em vários municípios um rápido
crescimento demográfico, a exemplo do que ocorreu em Tucurui e seu entorno.
Como conseqüência desse processo é correto dizer que
(A) observa-se no seu espaço urbano uma ampliação da oferta de mão de obra pouco
qualificada provocando uma crescente massa de excluídos que sobrevivem do trabalho
informal e da mendicância, ampliando as periferias e as áreas de pobreza.
(B) os migrantes recentes oriundos das várias regiões do país, foram rapidamente absorvidos
no mercado de trabalho das áreas rurais, uma vez entre as grandes modificações destacase o aumento das áreas agro-pastoris, fato relacionado a expansão dos agro-negócios no
município citado.
(C) aumentou a parcela de pobres na população, fato considerado entrave à inserção e
execução plena do municipio ao mundo globalizado.
(D) a presença da hidrelétrica de Tucuruí no município foi/é um fator favorável à aceleração da
dinâmica econômica local, haja vista que este empreendimento absorveu não só grande
excedente demográfico constituído de migrantes, como também os locais que foram
expropriados de seus territórios.

