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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.
01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 50 questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo:

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08    - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

09    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10    - Quando terminar, entregue ao fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 45 (quarenta e cinco) minutos contados a partir do
efetivo início das mesmas. Por razões de segurança, o candidato não poderá levar o Caderno de Questões.

11    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

12   - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados, no segundo dia útil após a realização das
provas, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).
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1
“A Amazônia é cheia de superlativos.” (l. 1)
O termo superlativos se justifica pelo(a):
(A) indisfarçável ufanismo do autor do texto.
(B) fato de os dados sobre a região estarem superestimados.
(C) uso dos adjetivos do 1o parágrafo, que estão no grau

superlativo.
(D) grandiosidade dos números relativos à região.
(E) riqueza cultural das comunidades locais.

2
Considere o 4o perído do 1o parágrafo. Há uma relação entre
ele e os anteriores. Acrescente a conjunção que torna essa
relação explícita.
Seria estranho, _________, se o homem só tivesse ocupado
a região com a esparsa população atual.
Preenche corretamente a lacuna a opção:
(A) como
(B)  portanto
(C) visto que
(D)  por mais que
(E) à medida que

3
“Os povos da floresta do passado e do presente se confun-
dem na Amazônia.” (l. 11-12)
Isto porque, de acordo com o texto, a população atual:
(A) conserva os antigos rituais da sociedade pré-colombiana.
(B) habita áreas ricas de vestígios da ocupação humana antiga.
(C) tem como principal atividade a procura de material

arqueológico.
(D) vive mais em função do passado do que do presente.
(E) associa o material arqueológico encontrado a objetos de

seu próprio uso.

4
Morador de modesta comunidade, Sebastião não é um cidadão
desinformado. Em qual parágrafo isso é constatado?
(A) Terceiro.
(B)  Quarto.
(C) Quinto.
(D) Penúltimo.
(E) Último.

LÍNGUA PORTUGUESA II

A Amazônia é cheia de superlativos. Ocupa uma
área de sete milhões de quilômetros quadrados – 40%
do território nacional. Seu rio principal despeja 200 mil
metros cúbicos por segundo de água doce no mar, o equi-
valente a um quinto do total lançado por todos os cursos
de água doce no planeta. Seria estranho se o homem só
tivesse ocupado a região com a esparsa população atu-
al. Pois, do século XIX até hoje, foram encontrados mais
de 400 sítios arqueológicos – desses, 180 só na última
década – com datação de até nove mil anos.

Os povos da floresta do passado e do presente se
confundem na Amazônia. Sob as 80 casas da comunida-
de de Nossa Senhora das Graças, às margens do Rio
Solimões, há um grande sítio arqueológico. De acordo
com um arqueólogo da Ufam e pesquisador do Projeto
Piatam, quase todos os povoados existentes atualmente
na Amazônia estão assentados em solos habitados nos
tempos pré-colombianos.

Os caboclos, diz ele, começaram a compreender
os vestígios do passado em suas terras depois de proje-
tos de arqueologia.

— Eles, às vezes, têm medo do que pode repre-
sentar o passado. Não identificam restos de urnas e de
outras peças com seus próprios hábitos e, por isso, pen-
sam que os objetos estão associados a rituais macabros.
Como a comunidade trabalha muito com a enxada na
agricultura, encontra com freqüência material arqueológi-
co no solo.

O passado debaixo da terra é tão rico quanto a
cultura da comunidade ali instalada atualmente. O pes-
cador Sebastião Mendonça, um dos moradores de Nos-
sa Senhora das Graças, até viu vestígios de outros povos
quando trabalhava com enxada, mas está mais preocu-
pado com os oito filhos, que dormem na rede de sua
casa.

[...] Dia desses, passou a receber, de um gerador,
uma hora de energia elétrica, por dia. Comprou televisão,
diz o pescador, “para saber do mundo, mas as crianças
gostam é da tal novela”. [...]

Um pesquisador da Ufam explica a estratégia de
sobrevivência dessas populações:

— Todo ano,eles plantam na seca do rio e pescam
na cheia. [...]

O pesquisador diz que o que define a qualidade de
vida e o status do morador na comunidade é a proprieda-
de de um barco e a energia elétrica em casa. Sebastião
tem duas embarcações e é dono de uma das oito casas
com uma hora de luz por dia na comunidade. Portanto,
pode ser considerado uma pessoa bem-sucedida.
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O pescador conta que já lhe ofereceram na cidade
grande — leia-se Manacapuru — o cartão de crédito de
um banco local:

— Recebi uns anúncios de viagem pelo  cartão.
Eu e minha esposa íamos dar uma volta por aí, mas de-
pois que eu vi furacão no noticiário (referindo-se ao fenô-
meno que atingiu Nova Orleans), prefiro ficar por aqui
mesmo. Esse rio eu já conheço.
BRANDÃO, Túlio. Revista O Globo. 11 dez. 2005. (com adaptações).

50

55
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5
“Comprou televisão, diz o pescador, ‘para saber do mundo,
mas as crianças gostam é da tal novela.’” (l. 37-39)
A fala do pescador deixa transparecer, quanto à preferência
pela novela, um(a) ar de:
(A) desdém.
(B)  orgulho.
(C) surpresa.
(D) intolerância.
(E) incompreensão.

6
A palavra do texto que corresponde à definição: “arte de
explorar condições favoráveis com o fim de alcançar objetivos
específicos” é:
(A) rituais.
(B) vestígios.
(C) status.
(D) estratégia.
(E) comunidade.

7
Observe:

Os caboclos _______ apresentou o projeto começaram a
entender melhor o passado.
A cultura, _______ são guardiãs as populações ribeirinhas,
é objeto de estudo de pesquisadores.

A opção que, de acordo com a norma culta da língua,
completa corretamente as frases, tendo em vista a regência
do verbo ou do nome, é:
(A) por quem – pelo que
(B) sobre quem – a que
(C) de quem – a que
(D) a quem – a que
(E) a quem – de que

8
Assinale a frase correta quanto à concordância verbal.
(A) Não fosse os pesquisadores e os arqueólogos, o passado

continuaria desconhecido.
(B) Se não houverem peixes no rio, a comunidade semeará

e colherá.
(C) Nenhuma das pessoas comentaram a respeito da vida

dos habitantes.
(D) Um pesquisador ou algum arqueólogo descobriram ali

vestígio de outros povos.
(E) A partir do século XIX encontraram-se na região vários

sítios arqueológicos.

9
Assinale a frase em que o a deve receber acento grave,
indicador da crase.
(A) Arqueólogos passam os dias a examinar cacos de cerâ-

mica.
(B) Todos tinham sido levados a comunidades ribeirinhas.
(C) O gerador de energia elétrica chegou finalmente a

distante Nossa Senhora das Graças.
(D) Em busca de sítios arqueológicos, percorreram a região

de ponta a ponta.
(E) Pesquisadores observam a localidade em silêncio.

10
“Como a comunidade trabalha muito com a enxada na
agricultura, encontra com freqüência material arqueológico
no solo.” (l. 26-28)
A oração subordinada do período acima é:
(A) causal.
(B) consecutiva.
(C) concessiva.
(D) conformativa.
(E) condicional.

CONHECIMENTOS GERAIS II

11
O artigo 5o da Constituição Federal de 1988 elenca direitos
individuais que garantem a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
As garantias individuais previstas naquele dispositivo consti-
tucional são asseguradas aos:
(A) brasileiros natos, apenas.
(B) brasileiros, natos ou naturalizados, apenas.
(C) brasileiros residentes no País, apenas.
(D) brasileiros e estrangeiros residentes no País.
(E) brasileiros e estrangeiros residentes no País e no exterior.

12
Com relação aos direitos sociais dos trabalhadores, previs-
tos na Constituição Federal, está correto afirmar que é(são):
(A) admitida a diferença de salários por motivo de idade.
(B) admitido o trabalho noturno para maiores de 16

(dezesseis) anos.
(C) assegurada a igualdade de direitos entre o trabalhador

com vínculo empregatício permanente e o trabalhador
avulso.

(D) assegurada a licença à gestante com duração de 6 (seis)
meses.

(E) assegurados os mesmos direitos aos trabalhadores
urbanos, rurais e domésticos.
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13
De acordo com o disposto na Constituição Federal, são bens
da União:

I - os potenciais de energia hidráulica;
II - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
III - os recursos naturais da plataforma continental;
IV - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueo-

lógicos.

Estão corretos os itens:
(A) I e II, apenas. (B) II e IV, apenas.
(C) I, III e IV, apenas. (D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

14
O ato administrativo que se caracteriza pela reprodução fiel
de atos ou fatos registrados em processos, arquivos, cadas-
tros ou documentos existentes nos órgãos públicos é a(o):
(A) certidão. (B) despacho.
(C) comunicado. (D) alvará.
(E) edital.

15
Considere as fases do processo licitatório na modalidade
concorrência:

I - habilitação
II - instauração
III - julgamento
IV - classificação
V - adjudicação
VI - homologação

Assinale a alternativa que enumera as fases do processo na
correta ordem cronológica.
(A) I, II, III, IV, V e VI
(B) I, II, IV, III, V e VI
(C) I, II, IV, V, VI e III
(D) II, I, III, VI, IV e V
(E) II, I, IV, III, VI e V

16
O meio de desfazimento do ato administrativo que se carac-
teriza pela sua eliminação por razões de mérito relaciona-
das à conveniência e oportunidade do agente público é a:
(A) anulação.
(B)  revogação.
(C) cassação.
(D)  repristinação.
(E) retroação.

17
Sobre a estrutura interna da Terra, é correto afirmar que a(o):
(A) crosta oceânica é formada por rochas vulcânicas ácidas.
(B) astenosfera localiza-se no manto superior.
(C) astenosfera integra uma placa tectônica.
(D) litosfera equivale à parte granítica da crosta.
(E) manto tem composição metálica (NiFe).

18
É uma rocha carbonática formada por cianobactérias, que
pode conter mineralizações de Pb e Zn:
(A) calcilutito. (B)  diamictito.
(C) dolomito. (D)  estromatólito.
(E) olistólito.

19
A respeito da Teoria da Tectônica de Placas, é correto
afirmar que:
(A) antecede à Teoria da Deriva Continental.
(B) explica que as grandes deformações crustais ocorrem

no interior das placas tectônicas.
(C) explica a distribuição de sismos na crosta.
(D) não se aplica à evolução.
(E) não se aplica à gênese de jazidas.

20
Na mineração moderna, uma série de atividades são desen-
volvidas após a fase de prospecção, que é o primeiro estágio
na utilização de um depósito mineral. Quais são essas
fases, na ordem de ocorrência?
(A) Mineração e recuperação das áreas.
(B) Explotação, desenvolvimento e recuperação das áreas.
(C) Exploração, desenvolvimento e recuperação das áreas.
(D) Exploração, desenvolvimento, explotação e recuperação

das áreas.
(E) Comissionamento, exploração, desenvolvimento, mine-

ração e recuperação das áreas.

21
Na mineração moderna de minerais metálicos em grandes
cavas, no que se refere à perfuração para o desmonte de
rochas e transporte, a tendência é usar diâmetros de furos:
(A) pequenos e frota numerosa de caminhões de médio e

pequeno porte.
(B) pequenos e poucos caminhões de grande porte.
(C) médios e frota numerosa de caminhões de médio porte.
(D) grandes e caminhões de porte médio.
(E) grandes e poucos caminhões de grande porte (maiores

que 150 toneladas).
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22
Considere as seguintes operações unitárias:

I - prospecção
II - perfuração
III - detonação/escavação
IV - carregamento
V - transporte
VI - britagem

As operações unitárias que constituem os ciclos de produ-
ção na lavra a céu aberto são:
(A) III, IV e V
(B) I, III, IV e V
(C) II, III, IV e V
(D) I, II, III, IV e V
(E) II, III, IV, V e VI

23
As jazidas de “xistos pirobetuminosos” são classificadas,
pelo Código de Mineração, como jazidas de Classe:
(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
(E) V

24
Quantos dias, após a publicação do Alvará no DOU, os
titulares de autorizações de pesquisa e proprietários do
solo têm para iniciar os trabalhos de pesquisa?
(A) 30
(B) 60
(C) 90
(D) 120
(E) 180

25
A reunião de várias concessões de lavra de uma mesma
substância, outorgadas a um só titular, em área de um
mesmo jazimento ou zona mineralizada em uma só unidade
de mineração, é denominada:
(A) Grupamento mineiro.
(B) Associação mineira.
(C) Sindicato mineiro.
(D) Consórcio de mineração.
(E) Central de mineração.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26
Considerando-se  que o valor fixo de 0,2 mm é adotado como
erro vinculado à escala de representação de uma mapa, o
erro gráfico, em m, para uma carta na escala 1:100.000, é:
(A) 2         (B)  10         (C)  20         (D) 100        (E)  200

27
A medida real em quilômetros, para cada centímetro repre-
sentado em carta, nas escalas 1:50.000 e 1:200.000,
corresponde, respectivamente, aos valores:
(A) 0,5 e 2,0 (B)  0,5 e 20
(C) 5,0 e 2,0 (D)  500 e 200
(E) 500 e 2.000

28
Os tipos de cartas nas escalas 1:500; 1:2.000 e 1:5.000
destinam-se, freqüentemente, à planificação urbana e ao
mapeamento de projetos de engenharia, como os de barra-
gens, túneis e estradas. Considerando-se as escalas
cartográficas, esses tipos são classificados como carta:
(A) planimétrica. (B)   cadastral.
(C) corográfica. (D)   geográfica.
(E) topográfica.

29

A variável grão, exemplificada acima é utilizada na represen-
tação cartográfica. Sobre esta variável, afirma-se que:
I - trata-se de uma variável retiniana, pois permite a

percepção, pelo olho humano, de mais de uma dimen-
são da imagem representada;

II - é passível de ser ordenada, segundo uma variação
progressiva;

III - constitui uma variável visual quantitativa, pois se rela-
ciona a unidades de medida.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
(A) I, apenas. (B)  I e II, apenas.
(C) I e III, apenas. (D)  II e III, apenas.
(E) I, II e III.

FERREIRA E SIMÕES, 1987
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30
As montanhas exercem influência na precipitação de
diversas maneiras. Este efeito NÃO ocorre quando as
montanhas:
(A) provocam a instabilidade convectiva ao favorecer um

deslocamento inicial à corrente de ar.
(B) aumentam a precipitação ciclônica retardando a veloci-

dade do deslocamento das depressões.
(C) causam a convergência e a elevação dos efeitos de

afunilamento dos vales sobre as correntes de ar.
(D) dificultam a ascensão turbulenta das correntes de ar

através da fricção superficial.
(E) provocam retardamento friccional de uma corrente de ar

que se mova do oceano para o continente.

31

O climograma exemplificado acima representa um tipo
climático com a seguinte caracterização:
(A) semi-árido de latitudes médias.
(B) semi-árido intertropical.
(C) continental úmido de latitudes médias.
(D) desértico intertropical
(E) desértico de altas latitudes.

32
Apresentada em 1904 pela primeira vez, uma das mais
célebres hipóteses geoestratégicas sobre o poder mundial,
cuja atualidade é defendida, ainda, por estudiosos da
geopolítica do presente, tratava do enfrentamento entre poder
terrestre e poder marítimo. Assinale a opção que apresenta
o geógrafo que a elaborou e o conceito por ele proposto.
(A) H. Mackinder; heartland.
(B) F. Ratzel; espaço vital.
(C) K. Haushofer; pan-região.
(D) N. Spykman; rimland.
(E) A. Mahan; seapower.

AYOADE, 2001

33
Figurando como um dos conceitos relevantes para a análise
geográfica, a territorialidade humana, de acordo com as
idéias de R. Sack, deve ser corretamente definida como:
(A) aspecto mais visível do espaço geográfico, constituído

por elementos materiais e simbólicos.
(B) capacidade e direito de tomar decisões e de mantê-las

na área de interesse de outros.
(C) espaço total ou parcialmente controlado por um grupo

social ou por um Estado.
(D) ponto do espaço com significação simbólica para um

indivíduo ou grupo de indivíduos.
(E) ações estratégicas visando a influenciar, controlar ou

afetar uma área geográfica.

34
Relacione as colunas abaixo.

I - Setor da organização empresarial com a função de
realizar pesquisas básicas e aplicadas, além de desen-
volver protótipos e processos, visando, particularmente,
à sua aplicação comercial.

II - Aplicação prática de amplas e variadas técnicas
científicas para obter o melhor uso possível dos
recursos humanos e materiais disponíveis, em direção
a um determinado objetivo.

P - pesquisa e desenvolvimento
Q - pesquisa social
R - pesquisa operacional
S - pesquisa de mercado

Estão corretas os opções:
(A) I - P e II - Q
(B) I - P e II - R
(C) I - S e II - R
(D) I - R e II - S
(E) I - S e II - Q
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35
“Hoje o petróleo, amanhã o trigo. Quem sabe? Todos os
recursos são ou podem ser instrumentos de poder. Se é
verdade que certos recursos  -  conforme a sua capacidade
de satisfazer as necessidades fundamentais  -  manifestam
uma grande permanência no papel que podem desempenhar,
eles não deixam de se ligar ao contexto socioeconômico e
sociopolítico quanto à sua significação como instrumento de
poder.”

RAFFESTIN, C. 1993:251

Do argumento apresentado acima, depreende-se que o
autor sustenta a idéia central de que:
(A) cresce a tendência de a crise do petróleo escapar do

controle político.
(B) há  recursos cuja significação depende de um instru-

mento de poder.
(C) há uma tendência de os recursos produtivos tornarem-se

“políticos”.
(D) existem certos recursos desvinculados de contextos

sociopolíticos.
(E) permanece nas mãos do Estado o controle político dos

recursos.

36
Tratando-se de Economia Mineral, quanto à produção
energética brasileira, afirma-se que:

I - a Bacia de Campos responde por cerca de 85% da
produção nacional de petróleo, sendo o mais comum o
petróleo pesado, o qual tende a ser exportado para favo-
recer a importação do petróleo leve, oriundo, sobretudo,
do Oriente Médio;

II - uma das mais bem sucedidas alternativas ao combustível
fóssil é o álcool, sobre o qual o Brasil mantém a liderança
como o maior produtor do mundo, com a contribuição
das pesquisas genéticas para a melhoria da cana-de-
açúcar;

III - mais de 65% dos poços de petróleo explorados no País
encontram-se a 400 metros abaixo do nível do mar, mas
com a operação de submarinos-robôs e a entrada em
funcionamento da plataforma flutuante P-50, o Brasil
passará à auto-suficiência no setor petrolífero, ainda em
2006.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

37
Considere a figura abaixo, na qual são articuladas as
propostas de Walter Christaller e de Milton Santos.

Com base em conhecimentos teóricos e na análise da
figura, é correto afirmar que:
(A) ambos os circuitos expressam a pobreza social, a

ausência do Estado e a falta de planejamento territorial
das metrópoles.

(B) o princípio de mercado, diferenciando o status
socioeconômico dos cidadãos, é um critério refutado
tanto por W. Christaller quanto por M. Santos.

(C) as cidades intermediárias desfrutam de uma centralidade
fornecida pelo circuito superior, tendendo à extinção o
circuito inferior.

(D) a rede de localidades centrais dos países periféricos é
uma das dimensões espaciais dos dois circuitos da
economia urbana.

(E) a cidade local atua, efetivamente, através do circuito
superior, enquanto a metrópole o faz através do circuito
inferior.

38
Afirma-se corretamente, acerca da produção de carvão
mineral no Brasil que:
(A) a produção é modesta e advém da formação Irati.
(B) a extração crescente de xisto tem dificultado a produ-

ção de carvão no Brasil.
(C) as jazidas nacionais contêm carvão no estágio de hulha.
(D) o carvão gaúcho é utilizado por usinas de toda a região

sul do País.
(E) o carvão do País é passível de ser destilado e transfor-

mado em coque.

 CORRÊA,R. 2001

Hierarquia Urbana

Metropolitano

Intermediário

Circuito Superior

Circuito Inferior

Local

O hexágono de Christaller, Princípio de Mercado,
Alterado pelos Dois Círculos da Economia
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39
Considere a definição abaixo.

“Formas de fundo de vale suavemente inclinadas, constituí-
das por acumulações detríticas em forma de lobos delgados,
provenientes das vertentes, que se interdigitam e/ou recobrem
depósitos aluviais quaternários no Sudeste do Brasil.”

BIGARELLA, J. e MOUSINHO, R.,1965

Os geomorfólogos valem-se desta definição para descrever:
(A) interflúvios.
(B) divisores de águas.
(C) rampas de colúvio.
(D) pedimentos.
(E) pediplanos.

40
No Brasil, um tipo de erosão linear acelerada, de dimensões
notórias e freqüente ocorrência em terrenos quaternários, é
denominado:
(A) ravina.
(B) voçoroca.
(C) elúvio.
(D) alúvio.
(E) hollow.

41

Na figura acima, está representada uma forma específica de
relevo denominada:
(A) Horst.
(B) linhas de falha.
(C) fossa tectônica.
(D) falha escalonada.
(E) dobra monoclinal.

 STRAHLER, A. 1982

42
Considere a figura abaixo.

Os cursos d’água indicados pelas letras x, y e z pertencem,
respectivamente, às  ordens:
(A)  2, 3 e 3 (B)  2, 3 e 4
(C) 2, 4 e 4 (D)  3, 4 e 4
(E)  3, 4 e 5

43
Na figura são representados aspectos de uma dinâmica
fluvial.

Assinale a descrição correta de aspectos naturais pertinentes
à figura.
(A) Formação de um leito maior ampliado por erosão lateral.
(B) Formação de um vale encaixado, em “V”, com meandro

abandonado.
(C) Constituição de terraços  fluviais embutidos e abandona-

dos.
(D) Retração das planícies de inundação e de um “braço

morto”.
(E) Retração do número de meandros com terraços encai-

xados.

       CHRISTOFOLETTI, A.1980

 STRAHLER, A.1982
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44
O rio cujo curso foi determinado pela declividade da superfí-
cie terrestre, em geral coincidindo com a direção da inclina-
ção principal das camadas e que forma cursos de lineamen-
to reto em direção às baixadas, é corretamente classificado
como:
(A) intermitente.
(B) subseqüente.
(C) obseqüente
(D) inseqüente.
(E) conseqüente.

45
Mineral é um elemento ou composto químico, em geral
resultante de processos inorgânicos encontrados naturalmente
na crosta terrestre. Assinale a opção que NÃO apresenta
característica nitidamente física dos minerais.
(A) Estrutura.
(B) Clivagem.
(C) Dureza.
(D) Peso específico.
(E) Isomorfismo.

46
A geógrafa Bertha Becker argumenta que para uma ampla
faixa que compõe a borda da Amazônia Brasileira, sobretudo
no cerrado mato-grossense, a designação “Arco do Fogo”
ou “Arco do Desmatamento” ou “Arco de Terras Degradadas”
é ultrapassada. Um aspecto concreto que sustenta o argu-
mento da autora, é a(o):
(A) reconversão produtiva regional em área fora do “Arco do

Fogo”.
(B) impossibilidade de recuperação produtiva de áreas

alteradas.
(C) inadequação das imagens de satélite para a interpreta-

ção da região.
(D) diversificação da agricultura e da pecuária no cerrado.
(E) exaurimento de recursos regionais da biodiversidade e

hídricos.

47
Nos estudos antropológicos, o relativismo cultural   opõe-se
explicitamente a que postura metodológica e/ou interpretativa?
(A) Etnografia.
(B) Descrição densa.
(C) Pesquisa participante
(D) Etnocentrismo.
(E) Multiculturalismo.

48
Analise os textos acerca da proposta de Desenvolvimento
Sustentável.

I - “Para que tal proposta não represente apenas um
‘enverdecimento’ do estilo atual, [...] impõe-se examinar
as contradições ideológicas, sociais e institucionais
do próprio discurso da sustentabilidade, bem como
analisar distintas dimensões de sustentabilidade.”

GUIMARÃES, R. , 1997

II - ” A sustentabilidade espacial deve ser dirigida para a
obtenção de uma melhor configuração rural-urbana , mais
equilibrada, e uma melhor distribuição territorial dos
assentamentos humanos e das atividades econômicas.”

SACHS, I. 1993

A leitura comparativa dos textos I e II permite concluir corre-
tamente que:
(A) o primeiro nega o segundo.
(B) o primeiro retifica o segundo
(C) o segundo especifica o primeiro.
(D) o segundo contradiz o primeiro.
(E) ambos colocam sob suspeição o Desenvolvimento

Sustentável.

49
Considere a definição abaixo.

Trata-se da reunião, em programas específicos, de todas as
ações e medidas minimizadoras, compensatórias e
potencializadoras aos impactos ambientais já prognostica-
dos. A sua efetivação se dá por equipe multidisciplinar,
conforme as medidas a serem implementadas.

A definição apresentada designa precisamente o(a):
(A) Plano de Controle Ambiental – PCA.
(B) Estudo de Impacto Ambiental – EIA.
(C) Relatório de Impacto Ambiental – RIMA.
(D) Avaliação de Impacto Ambiental – AIA.
(E) Política Nacional de Meio Ambiente.

50
Considere o seguinte conceito da Teoria Sociológica:

Grupos amplos, entre os quais a distribuição desigual de
bens econômicos e/ou a divisão preferencial de prerrogativas
políticas e/ou diferenciação discriminatória de valores
culturais resultam respectivamente da exploração econômica,
da opressão política e da dominação cultural.

A palavra que expressa claramente este conceito é:
(A) etnia. (B) classe.
(C) raça. (D) status.
(E) lobby.


