
       



 

INSTRUÇÕES 
 

• Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 120 (cento e vinte) questões, faça somente as 

questões que pertencem ao seu grupo.  

• Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva. 

 

ATENÇÃO 

 

1- Confira seu nome, número de inscrição e assine no local indicado na capa. 

2- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

3- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Fiscais. 

4- Este caderno de provas contém questões objetivas, conforme o quadro abaixo, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

indicadas com as letras A, B, C, D e E. 

5- Cada candidato deverá responder a 45 questões, de acordo com o seu Grupo de Cursos de A a K, conforme quadro 

abaixo. 

 

6- Identifique as provas relativa aos seu curso assinalando com X o seu grupo de curso, no quadro acima. 

7- A tabela Periódica dos Elementos – Anexo da Prova de Química – encontra-se inserida neste caderno. 

8- Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela impressos correspondem aos seus. Caso haja 

alguma irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal. 

9- Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o círculo 

correspondente com caneta de tinta preta ou azul-escuro e assine no local apropriado. 

10- Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, bem como rasuras e 

preenchimento além dos limites do círculo destinado para cada marcação anulam a questão. É de sua inteira 

Grupo de 
Cursos 

Cursos Provas 

A Ciência da Computação – Engenharia Ambiental – 
Engenharia de Alimentos – Física – Química 

Física, Matemática e Química 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

B Matemática Filosofia, Física e Matemática 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

C Administração – Ciências Contábeis – Ciências   
Econômicas – Geografia – Turismo 

Geografia, História e Matemática 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

D Arte-Educação – Filosofia – História – Letras – Pedagogia – 
Serviço Social 

Filosofia, História e Sociologia 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

E Secretariado Executivo História, Matemática e Sociologia 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

F Agronomia – Ciências Biológicas – Enfermagem – 
Engenharia Florestal – Farmácia – Medicina Veterinária – 
Nutrição  
 

Biologia, Matemática e Química 
Todas com questões de 1 a 15. 

G Fonoaudiologia  Biologia, Física e Sociologia 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

H Psicologia Biologia, Filosofia e História 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

I Fisioterapia Biologia, Física e Química 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

J Educação Física Biologia, Física e História 
Todas com questões de 1 a 15. 
 

K Comunicação Social Geografia, História e Sociologia 
Todas com questões de 1 a 15. 
 



responsabilidade a transcrição de suas respostas. 

11- Não haverá substituição, em hipótese alguma, da folha de respostas. 

12- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros, 

apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógios.O não cumprimento dessas exigências implicará a 

exclusão do candidato deste Processo Seletivo. 

13- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para devolver, em 

separado, o caderno de provas e a folha de resposta s, devidamente assinados.  

14- Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluindo o tempo destinado à transcrição de suas respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

G E O G R A F I A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 01 
 Sobre as representações cartográficas e as técnica s de projeção, assinale a alternativa correta. 
a) Na projeção azimutal polar os paralelos, retos e horizontais, são projetados sobre um cilindro. 
b) Na projeção cilíndrica de Mercator as regiões de altas latitudes parecem distorcidas, aparentemente muito amplas 

comparativamente às regiões de baixas latitudes. 
c) A projeção de Peters distorce as distâncias, mas mantem a aparência conforme dos continentes. 
d) A projeção cônica mantem a aparência das massas continentais quase inalteradas, mas não permite a 

representação dos pólos. 
e) Em todas as formas de projeção a região equatorial é sempre representada de modo conforme, sem distorções. 

 
Questão 02 
 Assinale a alternativa correta, com relação às gra ndes formações vegetais da América do Sul. 
a) As formações florestais são dominantes e as formações desérticas estão ausentes. 
b) As formações de pradarias úmidas dominam as regiões pampeana e patagônica. 
c) A estepe chaquenha, a tundra e a floresta de coníferas associam-se aos climas frios e secos. 
d) As florestas pluviais (Amazônica e Atlântica) recobriam, originalmente, boa parte do território brasileiro, 

respectivamente na região Norte e nos planaltos e serras de leste-sudeste. 
e) As formações de zonas montanhosas estão ausentes, devido à pouca representatividade das áreas montanhosas. 

 
Questão 03 
 No hemisfério Sul, os climas (a) tropical continen tal, (b) desértico e (c) temperado caracterizam-se,  

respectivamente, pelo seguinte: 
a) (a) verão quente e úmido e inverno seco; (b) temperaturas uniformemente altas no decorrer do ano todo e 

pluviosidade concentrada no verão; (c) pluviosidade concentrada no outono. 
b) (a) verão quente e seco e inverno úmido; (b) precipitações baixas e temperaturas altas; (c) pluviosidade uniforme. 
c) (a) verão quente e seco e inverno frio e seco; (b) temperaturas muito altas no verão e muito baixas no inverno; (c) 

temperaturas baixas ou amenas no verão, devido à alta pluviosidade. 
d) (a) inverno úmido e frio e verão quente; (b) pluviosidade baixa e temperaturas elevadas; (c) temperatura uniforme 

no decorrer do ano, sem diferenciação sazonal. 
e) (a) inverno seco e verão úmido; (b) pluviosidade muito baixa, em geral inferior a 250 milímetros no ano; (c) 

precipitação mais ou menos uniforme, no decorrer do ano e temperaturas variáveis, com quatro estações bem 
definidas. 

 
Questão 04 
 Assinale a alternativa INCORRETA a respeito dos as pectos geográficos do Segundo Planalto Paranaense e  

dos “Campos Gerais”. 
a) As cidades de Ponta Grossa, Lapa, Palmeira e Jaguariaíva, todas localizadas no Segundo Planalto, estiveram 

ligadas à atividade do tropeirismo.  
b) O gado que vinha do Rio Grande do Sul e ia até Sorocaba, para depois seguir viagem até Minas Gerais, 

atravessava o Paraná pelo Caminho do Viamão, que tinha boa parte do seu trajeto passando pelo Segundo 
Planalto. 

c) O Segundo Planalto é formado pela serra de São Luís do Purunã e é constituído por arenitos, basaltos e granitos. 
d) O Parque Estadual do Guartelá, cuja sede situa-se no Segundo Planalto Paranense, tem como atrativo o cânion 

do rio Iapó. 
e) A formação Irati, com a presença de folhelhos (popularmente conhecidos por “xistos”), tem importância econômica, 

devida à extração de óleo combustível. 
 
Questão 05 
 Assinale a alternativa correta a respeito da ocupa ção do oeste e do sudoeste do Paraná. 
a) A ocupação no século XIX se fez a partir da expansão espanhola, que vinha do litoral paranaense. 
b) Gaúchos e catarinenses migraram para o oeste e o sudoeste do Paraná no século XX, à procura de terras para o 

desenvolvimento de atividades agropecuárias. 
c) Cascavel, Pato Branco e Francisco Beltrão são cidades que guardam muitos costumes e heranças dos paulistas e 

mineiros que migraram para essas terras. 
d) O rio Iguaçu foi, durante muitos séculos, a única via de comunicação do oeste paranaense com a capital, Curitiba. 

Esta prova deverá ser respondida, 
EXCLUSIVAMENTE, pelos candidatos 
aos cursos de Administração, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, 
Comunicação Social, Geografia e 

Turismo. 



e) Os chamados “sulistas”, principalmente os eslavos, ocuparam as terras do oeste e do sudoeste paranaense como 
posseiros, formando pequenos roçados dentro da mata. 

 
Questão 06 
 Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da cid ade de Curitiba e sua região metropolitana. 
a) De todas as correntes imigratórias que se dirigiram a Curitiba, apenas os eslavos não estiveram presentes. Os 

alemães, os italianos e os nórdicos deixaram sua marca na capital paranaense. 
b) Curitiba é referência internacional em função do planejamento urbano da cidade. Esta, porém, apresenta também 

muitos problemas urbanos comuns às demais metrópoles brasileiras. 
c) O lançamento de esgotos domésticos e as atividades industriais comprometem a qualidade das águas de boa 

parte da hidrografia que drena a região metropolitana de Curitiba, como é o caso do Alto Rio Iguaçu. 
d) O município de Curitiba possui muitas áreas verdes, sendo exemplos o Parque Barigui e o parque conhecido por 

“Passeio Público”, no centro da cidade. 
e) Almirante Tamandaré, Colombo e Araucária são municípios que pertencem à Região Metropolitana de Curitiba. 
 
Questão 07 
 Assinale a alternativa correta a respeito dos recu rsos hídricos no Brasil. 
a) Os terrenos cristalinos muito antigos são os principais responsáveis pela formação de importantes reservas 

subterrâneas de água, sendo exemplo o aquífero Guarani. 
b) As grandes metrópoles brasileiras são responsáveis pela crise da água, levando ao esgotamento das fontes de 

abastecimento devido à aridez provocada pelo efeito estufa. 
c) Os recursos hídricos no território brasileiro apresentam uma distribuição irregular: a Região Norte, por exemplo, 

contém a maior disponibilidade hídrica de superfície e conta com uma população pouco densa; já, o Nordeste, 
conta com limitações nas reservas hídricas de superfície e tem uma demanda de água importante. 

d) O moderno gerenciamento dos recursos hídricos se faz através de comitês de cidades, mais eficientes do que os 
programas de gestão de bacias hidrográficas. 

e) O aquífero Guarani é o único inteiramente situado no território brasileiro, fornecendo água do Nordeste ao Sul do 
Brasil. 

 
Questão 08 
 Assinale a alternativa INCORRETA sobre a Amazônia.  
a) Os ecossistemas florestais da Amazônia apresentam grande biodiversidade, tanto com relação à flora como com 

relação à fauna. 
b) A massa de ar Equatorial Continental forma-se na Amazônia ocidental e caracteriza-se por ser quente e bastante 

úmida. 
c) Na Amazônia, o desflorestamento avança, geralmente, às margens das rodovias, através das frentes de ocupação; 

os enclaves de exploração mineral e as hidrelétricas são atividades que também geram desmatamento. 
d) O projeto Jarí, na Serra do Navio, tem na extração de ferro e manganês sua principal atividade econômica, além 

da pecuária de corte. 
e) A década de 1970 assinalou o avanço da fronteira agrícola através do estado do Mato Grosso, mediante projetos 

oficiais de colonização. 
 
Questão 09 
 Assinale a alternativa correta. O Índice de Desenv olvimento Humano (IDH) é constituído por três 

componentes: 
a) Esperança de vida ao nascer; nível educacional; rendimento. 
b) Controle de natalidade; expectativa de vida; rendimento. 
c) Poder aquisitivo; taxa de emprego; taxa de analfabetismo. 
d) Taxa de emprego; escolarização infantil; taxa de mortalidade. 
e) Taxa de mortalidade; taxa de alfabetização; rendimento assalariado. 
 
Questão 10 
 A integração econômica de vários países, culminand o com o surgimento dos blocos econômicos 

supranacionais, responde a uma questão primordial c olocada pela lógica capitalista. Em uma economia 
globalizada e cada vez mais competitiva, a constitu ição desses blocos visa atender  

a) o livre comércio internacional e a soberania das nações. 
b) a conquista de novos territórios de imigração. 
c) a soberania das nações européias frente aos países do Oriente Médio. 
d) o domínio político do Ocidente sobre o Oriente. 
e) a necessidade de lucros e a acumulação de capitais. 
 
Questão 11 
 A história da formação do povo brasileiro é marcad a pelos fluxos migratórios e pela busca contínua da  

conquista da sobrevivência. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito das razões da migração da 
população pelo território brasileiro. 

a) A instabilidade política provocada pelas guerras e pelos governos ditatoriais de esquerda.   
b) Um planejamento econômico nem sempre voltado aos interesses e necessidades da população. 



c) Atração das frentes pioneiras de ocupação agrícola. 
d) Atração exercida pelas atividades mineradoras, como são exemplos o ciclo do ouro, tendo por centro Minas 

Gerais, nos séculos XVII e XVIII e os garimpos da Amazônia, no século XX. 
e) Inconstância dos ciclos econômicos. 
 
Questão 12 
 Dentre os três setores tradicionais da economia – primário, secundário e terciário – um deles é 

especialmente dependente de inovações tecnológicas.  A economia mencionada refere-se a 
a) agricultura de subsistência. 
b) indústria, com a fabricação de maquinários, equipamentos e instrumentos de precisão. 
c) pecuária desenvolvida na região Norte. 
d) silvicultura. 
e) produção de hortifrutigranjeiros. 
 
Questão 13 
 Atualmente o espaço rural não sedia apenas ativida des agrárias. Nele também se localizam outras 

atividades que vem se multiplicando nas últimas déc adas. Assinale a alternativa INCORRETA que não 
exemplifica essas atividades. 

a) Clínicas de repouso (spas) e colônias de férias. 
b) Hotéis-fazenda, turismo rural e ecológico. 
c) Chácaras de lazer em final de semana. 
d) Conglomerados fabris que abastecem os condomínios localizados na área rural.  
e) Turismo de evento (workshop) e de treinamento empresarial, isto é, hotéis preparados para sediar eventos ou 

cursos de atualização de funcionários de empresas, por exemplo. 
 
Questão 14 
 A economia rural transformou-se em fornecedora de matérias primas para as indústrias e para o 

abastecimento dos mercados urbanos. Para realizar e ssa função, os complexos agroindustriais 
organizaram-se em torno de cadeias produtivas. Assi nale a alternativa correta que exemplifica a(s) 
função(ões) que complementa(m) a cadeia produtiva a té o comércio varejista. 

a) Ensilamento. 
b) Cooperativismo. 
c) Beneficiamento e distribuição da produção. 
d) Empacotamento. 
e) Publicidade do produto. 
 
Questão 15 
 É comum afirmar que, no Brasil, a urbanização não é decorrência direta da industrialização. Assinale a 

alternativa que melhor descreve por que isso ocorre . 
a) Porque a geração de empregos é maior na área rural do que na área urbana, não havendo, assim, a ocorrência da 

urbanização. 
b) Porque a urbanização é um fenômeno que ocorreu no Brasil apenas no período Colonial, não havendo, assim, 

desde essa época, o crescimento de cidades. 
c) Porque o processo de urbanização aconteceu de modo intenso na região Sul e atingiu os setores primário e 

terciário da economia. 
d) Porque a urbanização no Brasil ocorreu apenas com a remodelação de espaços públicos, tais como praças, 

avenidas e boulevares. 
e) Porque a urbanização não gerou empregos em número suficiente para atender ao grande êxodo rural e provocou, 

assim, desemprego e subemprego em grande escala nas cidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


