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LÍNGUA PORTUGUESA 

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

INSTRUÇÃO: leia, atentamente, o texto a seguir e, com 
base nele, responda às questões de 01 a 10. Volte a ele 
sempre que julgar necessário.

Origem e significado do nome:

1.  O nome Ouro Preto foi adotado em 20 de maio de 
1823, quando a antiga Vila Rica foi elevada à cidade. 
“Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade. O 
primeiro nome da cidade foi Vila Rica. Depois, foi Vila 
Rica de Albuquerque, por causa do Capitão General 
Antônio de Albuquerque Coelho Carvalho, então go-
vernador das capitanias de Minas e São Paulo. Foi D. 
João V quem mandou retirar o “Albuquerque” do nome 
e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar”, para 
homenagear a padroeira da cidade.

2.  Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII. Em 1698, 
saindo de Taubaté, São Paulo, a bandeira chefiada por 
Antônio Dias descortina o Itacolomi do alto da Serra do 
Ouro Preto, onde implanta a capela de São João. Ali, 
tem início o povoamento intenso do Vale do Tripui que, 
trinta anos depois, já possuía perto de 40 mil pessoas 
em mineração desordenada e sob a louca corrida pelo 
ouro de aluvião.

3.  Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela con-
quista de terras entre paulistas, portugueses e baianos. 
O Conde de Assumar, D. Pedro de Almeida, luta para 

implantar em Vila Rica a cobrança do quinto, devido à 
Coroa e assumir o comando do território, fazendo de 
Felipe dos Santos sua primeira vítima, em 1720.

4.  Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras e 
na política.

5.  A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas e 
servidores públicos, liderados por Tiradentes.

6.  Com a Independência, recebe o nome de Ouro Pre-
to e torna-se a capital de Minas até 1897. É instituí-
da Patrimônio da Memória Nacional a partir de 1933 e 
tombada pelo IPHAN em 1938. Em 1980 é considerado 
Patrimônio cultural  da Humanidade, pela UNESCO.

7.  O surgimento e apogeu da arte colonial em Minas 
Gerais - barroco mineiro - é um fenômeno inteiramen-
te ligado à exploração do ouro, acontecido no século 
XVIII, que veio criar uma cultura dotada de característi-
cas peculiares e uma singular visão do mundo.

8.  À medida que se expandia a atividade mineradora, 
o barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região.

9.   Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial -  re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua histó-
ria, mas pelas excepcionalidade do acervo cultural que 
preservou.

Fonte: Secretaria de Cultura de Ouro Preto (texto adaptado)

QUESTÃO 01

O propósito comunicativo do texto: “ História de Ouro Pre-
to” é sobretudo o de

a) apresentar a cidade, contemplando nela aspectos  ge-
ográficos positivos e negativos.

b) divulgar atributos relacionados às histórias imaginá-
rias de Ouro Preto.

c) esclarecer sobre o significado e viagens de explora-
ção do ouro nas minas gerais.

d) informar de uma maneira objetiva  os fatos  históricos  
gradativos da cidade.
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QUESTÃO 02

Analise os seguintes trechos retirados do texto:

I. Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

II. Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela conquis-
ta de terras entre paulistas, portugueses e baianos.

III. Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política.

IV. Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial - re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua his-
tória, mas pelas excepcionalidades do acervo cultural 
que preservou.

As frases em que o vocábulo ou expressão grifada pode 
ser retirada, sem que haja alteração de sentido no texto, 
são.

a) apenas as frases I e II.
b) apenas as frases II e III.
c) apenas as frases III e IV.
d) apenas as frases I e IV.

QUESTÃO 03

Para o desenvolvimento do texto, o articulador faz uso de 
vários recursos, EXCETO de

a) dados históricos.
b) inserção de discurso direto.
c) fatos relevantes para a formação histórica.
d) relato de acontecimentos.

QUESTÃO 04

Baseando-se na estruturação do texto, a CORRETA orde-
nação dos parágrafos se deu por meio de (da)

a) tempo e espaço, de maneira a contextualizar os fatos 
narrados.

b) contraste e paralelo, o que visa explicitar ideias não 
reveladas.

c) exemplificação, para dar suporte um ponto de vista 
apresentado, anteriormente.

d) apresentação de razões, uma vez que há vozes cre-
denciadas no contexto.

QUESTÃO 05

Em todas as alternativas, o termo sublinhado refere-se a 
uma palavra ou a uma expressão que o antecede no tex-
to, EXCETO:

a) “Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade.

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

c) Em 1980 é considerado Patrimônio cultural da Huma-
nidade, pela UNESCO.

d) Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

QUESTÃO 06

A linguagem utilizada no contexto, sobre a origem e sig-
nificado do nome de Ouro Preto, no 1º §, pode  ser con-
siderada

a) conotada, uma vez que se articula em um contexto 
literário.

b) denotada, pois se assemelha a de um dicionário.
c) informal, porque há indícios de incorreções gramati-

cais.
d) prolixa, já que se articula em um contexto científico.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a circunstância a que reme-
te o termo sublinhado está INCORRETAMENTE indicada 
entre colchetes.

a) À medida que se expandia a atividade mineradora, o 
barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região. [TEMPO].

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou a “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade. [FI-
NAL].

c) Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política. [ADVERSIDADE].

d) A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas 
e servidores públicos, liderados por Tiradentes. [ADI-
TIVA].
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ESTATUTO DO SERVIDOR 

QUESTÃO 08

Releia o fragmento:

Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

Infere-se que os articuladores destacados se referem à 
classe gramatical do (a)

a) pronome.
b) preposição.
c) conjunção.
d) artigo.

QUESTÃO 09

Classifica-se o texto como, predominantemente

a) instrucional, pois prescreve o fato, no qual ocorreu a 
temática.

b) descritivo, tendo em vista o caráter imagético das 
ideias expostas.

c) narrativo, uma vez que enfoca fatos com marcas de 
temporalidade.

d) opinativo, porque apresenta fatos e o articulador se 
apresenta em 1ª pessoa.

QUESTÃO 10

Baseando-se no emprego dos sinais de pontuação, anali-
se as informações a seguir:

I. As aspas no primeiro parágrafo foram utilizadas com o 
objetivo de acentuar o valor significativo das palavras.

II. O uso dos travessões no sétimo parágrafo denota ex-
plicação e tem a função análoga dos parênteses.

III. As vírgulas no quinto parágrafo foram, respectivamen-
te, utilizadas para enumerar substantivos comuns e 
separar um aposto. 

Marque a alternativa CORRETA.

a) as informações I, II e III estão corretas.
b) apenas as informações I e II estão corretas.
c) apenas as informações I e III estão corretas.
d) apenas a informação III está correta.

A PROVA EM QUESTÃO RETRATA ASPECTOS DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL 02/2000, O ESTATUTO 
DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE OURO 
PRETO/MG

QUESTÃO 11

Avalie e assinale o conceito CORRETO sobre o serviço 
público em Ouro Preto/MG:

a) é considerado servidor público a pessoa legalmente 
investida em cargo público e que presta serviços jun-
to aos poderes do Município de Ouro Preto, incluindo 
autarquias, mas não fundações e empresas públicas.

b) cargo público é a ocupação funcional unitária que pre-
vê direitos e obrigações expressas em lei.

c) os cargos públicos são acessíveis a todos os brasilei-
ros e estrangeiros, excetuados o de chefe do executi-
vo municipal e de guarda municipal, restrito a brasilei-
ro nato.

d) os cargos em comissão de recrutamento limitado ape-
nas serão providos por servidores efetivos, para atri-
buições de chefia, direção e assessoramento.

QUESTÃO 12 

Coloque (V) para as afirmativas Verdadeiras ou (F) para 
as afirmativas Falsas.

(     ) o estágio probatório para cargos públicos munici-
pais efetivos será de 2 anos consecutivos.

(     ) no estágio probatório serão avaliadas a produtivi-
dade, a disciplina e a capacidade de iniciativa do 
servidor, fora outros aspectos.

(     ) o chefe que inobservar as responsabilidades ati-
nentes ao estágio probatório de seus subordinados 
poderá ser destituído de sua função de chefia.

(     ) além de percorrer o estágio probatório, o profissio-
nal será estável se for considerado apto por uma 
comissão especial.

Marque a sequência CORRETA, na ordem de cima para 
baixo.

a)  F, V, V, V.
b)  F, F, V, F.
c)  V, V, V, V.
d)  V, F, F, V.
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 13

Analise as afirmativas abaixo.

I. a readaptação é a realocação de servidores públicos 
estáveis com problemas físicos ou psíquicos em ser-
viço compatível com sua vontade.

II. a readaptação é medida que visa aumentar a eficiên-
cia do serviço público, a partir do melhor emprego do 
servidor.

III. a readaptação será ato de ofício ou a pedido e não 
se operará, quando o servidor for incapaz de exercer 
outro cargo.

Assinale a alternativa CORRETA.

a)  as afirmativas I, II e III estão corretas.
b)  as afirmativas I, II e III estão incorretas.
c)  apenas uma afirmativa está correta.
d)  apenas uma afirmativa está incorreta.

QUESTÃO 14

Sobre as gratificações de servidores públicos do municí-
pio de Ouro Preto, é importante saber que

a) a gratificação de função é uma retribuição aos encar-
gos recebidos no exercício de chefia.

b) a gratificação natalina será de 1/12 por mês de exer-
cício no cargo e será paga até o 20º dia de dezem-
bro (50%) e no mês de aniversário do servidor (outros 
50%).

c) a gratificação de função é incorporada no salário do 
servidor decorridos 5 anos de recebimento alternado 
da gratificação. 

d) a gratificação natalina é incorporada proporcional-
mente aos meses trabalhados no salário do aposen-
tado do serviço público.

QUESTÃO 15

Sobre Licenças, o servidor de Ouro Preto:

a) na condição de gestante, terá 180 dias de afastamen-
to, remunerados a partir do 8 mês de gestação.

b) o servidor poderá tirar dois anos de licença remunera-
da para tratar de assuntos particulares, mas terá que 
pagar aos cofres públicos os valores de previdência 
social. Além disso, o prazo não contará para efeitos 
de quinquênio e  incorporação de gratificações.

c) o servidor poderá gozar de licença remunerada para 
tratamento de saúde de membro da família por 30 
dias, renováveis, de acordo com perícia médica que 
ateste a necessidade de afastamento.

d) será concedida licença remunerada proporcionalmen-
te ao tempo de serviço para acompanhar cônjuge que 
assumir mandato eletivo, durante o período do man-
dato, desde que o local de exercício seja fora do mu-
nicípio e inviabilize a prestação de serviço junto ao 
órgão do servidor.

QUESTÃO 16

“A terra parece que evapora tumultos; a água exala mo-
tins; o ouro toca desaforos; destilam liberdades aos ares; 
vomitam insolências as nuvens; influem desordens os as-
tros; o clima é tumba da paz e berço da rebelião; a nature-
za anda inquieta consigo, e amotinada lá dentro, é como 
no inferno”. Discurso histórico e político sobre a subleva-
ção que nas Minas houve em 1720. Belo Horizonte, Fun-
dação João Pinheiro, 1994, p.59.

O trecho acima é alusivo a que contexto revoltoso que 
teve por palco Ouro Preto: 

a) aos motins do São Francisco de 1736, ocasião em 
que ocorreram vários distúrbios em Ouro Preto.

b) à Revolta do Ano da Fumaça ocorrida em Ouro Preto, 
em 1833, que determinou a deposição do presidente 
Manoel Ignácio de Mello e Souza e de seu vice Ber-
nardo Pereira de Vasconcelos.

c) à Revolta de Felipe dos Santos ocorrida em Vila Rica 
e Vila do Carmo, ocasião em que era governador das 
Minas dom Pedro de Almeida Portugal. 

d) à Inconfidência Mineira de 1789, ocasião em que a 
cobrança da derrama se avizinhava e era grande a 
insatisfação popular em toda Ouro Preto.  
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QUESTÃO 17

No que se refere à colonização de Minas Gerais, observe 
as afirmações abaixo:

I. A Guerra dos Emboabas constitui-se em um capítulo 
importante da expansão colonizadora nas Minas, pois 
foi protagonizada por dois grupos litigantes. Um era 
composto por paulistas que reivindicavam o controle 
das minas de ouro, evocando a primazia da descober-
ta e, outro composto em sua maior parte por reinóis 

II. A partir da década de 1740, a produtividade das la-
vras regredia rapidamente, fazendo com que muitos 
mineradores solicitassem cartas de sesmarias, aban-
donando as antigas áreas mineradoras em direção à 
Zona da Mata e ao Sul de Minas. 

III. O principal porto fornecedor de escravos para as Mi-
nas era o de Salvador. André João Antonil no livro Cul-
tura e Opulência do Brasil por suas drogas e Minas 
fala-nos do movimento frenético dos comboios de es-
cravos em direção ao rio São Francisco, por ser essa 
a principal via de penetração às Minas. 

IV. A Comarca mais densamente povoada da Capitania 
de Minas Gerais era a do Rio das Velhas. É o que 
pode ser visto em um mapa de população elaborado 
no ano de 1776. 

Marque a alternativa CORRETA.

a)  somente as afirmações I, II e IV estão corretas.
b)  somente as afirmações II, III e IV estão corretas.
c)  somente as afirmações I, II, III estão corretas.
d)  somente as afirmações I, II, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO 18

Com o discurso de, mais uma vez, proteger o interesse 
nacional, o governo decidiu elevar o preço dos carros 
e caminhões importados. Num país que tem uma das 
maiores cargas tributárias do mundo – quase 40% de 
tudo que é produzido por cidadão e empresas vai parar 
nos cofres públicos –, as autoridades optaram por redu-
zir as escolhas do consumidor, em vez de estimular a 
economia local.

Revista Veja, “Vai ficar mais caro”, edição 2235, 21/09/2011

Sobre o cenário acima descrito, coloque (V) para as afir-
mativas Verdadeiras ou (F) para as afirmativas Falsas 
nas afirmativas abaixo:

(     ) o aumento será de 30 pontos percentuais no im-
posto sobre produtos industrializados de veículos 
produzidos no exterior ou que sejam montados no 
Brasil mas não atendam a critérios mínimos de con-
teúdo nacional.

(     ) o argumento central da ação do governo em au-
mentar a taxação sobre veículos importados de pa-
íses como China e Coréia é proteção de empregos 
na indústria automobilística brasileira.

(     ) a falta de competitividade da indústria brasileira 
devido à várias razões, dentre elas a infraestrutura 
deficitária  do país, não foram tratadas pelo gover-
no que se silenciou acerca delas.

(     ) países com os quais o Brasil tem acordo de co-
mércio como Argentina, México, Uruguai pagarão 
integralmente as novas tarifas, ainda que as peças 
sejam fabricadas nesses mesmos países. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  V – V – F – F.
b)  V – V – V – F.
c)  F – F – F – V.
d)  F – F – V – V.

QUESTÃO 19

Nos exemplos abaixo estão apontados biomas existentes 
no Brasil, EXCETO:

a) mata atlântica.
b) cerrado.
c) pampa.
d) floresta temperada.

QUESTÃO 20

Relacione a segunda coluna com a primeira, no que se 
refere às regiões de conflito no mundo contemporâneo.

COLUNA 1 COLUNA 2
1.  Esse conflito se arrasta desde os 

anos 1950, dentro do contexto da 
Guerra Fria. Ao término da conten-
da, o país acabou dividido em Norte 
e Sul. No Sul a presença dos Esta-
dos Unidos é notória, assim como 
no Norte acontece com a da China.

2.  A primavera dos povos árabes. Fi-
caram assim intitulados os movi-
mentos que depuseram governan-
tes que ficaram a frente do governo 
em seus países durante décadas.  

3.  Conflito de cunho eminentemente 
religioso, colocando em campos 
opostos hinduístas e islamitas. As 
tensões entre esses dois países se 
agravam mais pelo fato de ambos 
deterem a tecnologia para o fabrico 
da bomba atômica. 

4.  A invasão desse país esteve asso-
ciada ao desdobramento do 11 de 
setembro de 2001. Os Talibãs então 
no poder nesse país asiático foram 
taxados como os planejadores do 
ataque aos Estados Unidos.

(     )  Norte da África 
e Oriente 
Médio 

(     )  Índia e 
Paquistão 

(     )  Península 
coreana 

(     )  Afeganistão

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  2, 3, 1, 4.
b)  2, 1, 4, 3.
c)  1, 3, 2, 4.
d)  3, 2, 1, 4.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR PEB-HE: GEOGRAFIA

QUESTÃO 21

Em 22 de maio de 1960, pescadores na ilha de Chiloé, sul do Chile, ao sentirem fortes vibrações de um dos maiores 
terremotos já registrados, correram para o mar em suas embarcações tentando se proteger. Dez a quinze minutos após 
o terremoto, o mar recua dezenas de metros e volta logo em seguida numa onda gigantesca destruindo todos os barcos. 
Apenas na ilha de Chiloé 200 mortes foram contabilizadas. Até no Havaí, a 10.000 Km de distância, os efeitos destas on-
das causaram mais de 60 mortes e milhões de dólares em destruição. (GONZÁLEZ. Tsunami! Scientific American, maio de 
1999. p. 44-45. IN: TEIXEIRA, W. et. all. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos. 2001. p. 62.)

Sobre as origens e ocorrências de Tsunamis, todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:

a)  As ondas gigantes têm origem em um deslocamento rápido da coluna de água na área epicentral de um terremoto, 
ocorrido em uma falha próxima ao fundo do mar.

b)  As ondas gigantes, ocasionadas por terremotos com epicentros no mar, são frequentes na região costeira estaduni-
dense banhada pelo Oceano Atlântico.

c)  Tsunamis são ondas gigantescas e destrutivas, que podem atingir regiões costeiras após a ocorrência de um grande 
terremoto com epicentro no mar.

d)  Tsunamis são frequentes no Pacífico, devido à existência de falhas inversas nas zonas de subducção. 

QUESTÃO 22

Considerando as estruturas geológicas existentes no território brasileiro e suas características constitutivas, correlacione 
as colunas.

COLUNA A

01. Áreas cratônicas
02. Áreas de Dobramentos Antigos
03. Bacias Sedimentares

COLUNA B

(     ) Áreas antigas que se encontram extremamente arrasadas pelas várias fases dos processos erosivos, mas que pre-
servam um aspecto serrano em grandes extensões. 

(     ) Áreas cuja formação é datada do Fanerozóico, encontrando-se, sobretudo, nessas porções, arenitos de diferentes 
idades e, às vezes, entremeados por siltitos, argilitos, conglomerados e calcários. 

(     ) Cinturões orogênicos antigos, datados de diversas idades do pré-cambriano e que constituíam, em períodos passa-
dos, bacias geossinclinais estreitas e alongadas.

(     ) Estruturas encontradas em três grandes áreas do território brasileiro: a plataforma das guianas, a plataforma Sul-
amazônica e a plataforma do São Francisco. 

(     ) Terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão, essas áreas constituem-se por uma grande comple-
xidade litológica com prevalência de rochas metamórficas.

A sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:

a)  02, 03, 02, 01, 01.
b)  01, 03, 01, 02, 02.
c)  03, 01, 02, 01, 01.
d) 02, 02, 03, 01, 03. 
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QUESTÃO 23

Observe o gráfico abaixo.

Distribuição das Precipitações Conforme as Latitudes

Fonte: ESLIENE e GODARD (1970). apud CONTI, J. B.; FURLAN, S. A. Geoecologia: os climas, os solos e a biota. In: ROSS, J. L. S (Org). Geografia 
do Brasil. São Paulo: Edusp. p. 96.  

Considerando as informações do gráfico acima e as dinâmicas associadas à distribuição geográfica das chuvas, coloque 
V para as afirmativas VERDADEIRAS e F para as FALSAS:  

(     )  A distribuição geográfica das chuvas possui uma relação direta com as zonas de pressão, sendo que nas zonas de 
baixa pressão os índices pluviométricos são maiores. 

(     )  A região próxima à linha do Equador apresenta elevados índices pluviométricos, fenômeno característico das zonas 
de baixa pressão e de influência das correntes marítimas frias.

(     )  A partir da análise do gráfico de distribuição das precipitações é possível afirmar que há dois mínimos de pluviosi-
dade nos pólos, correspondendo a zonas de alta pressão. 

(     )  A representação gráfica da distribuição das chuvas mostra que há um ponto máximo principal de pluviosidade no 
equador e dois secundários na altura das latitudes médias.

(    )  O gráfico mostra a distribuição geográfica das chuvas, colocando em evidência a grande assimetria dos índices 
pluviométricos nas zonas de baixas latitudes.

Marque a alternativa com a sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo.

a)  V, F, F, V, V.
b)  F, V, V, F, F.
c)  F, V, V, F, F.
d)  V, F, V, V, F.
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QUESTÃO 24

Leia o fragmento de texto abaixo.

A instituição latifúndio do Brasil (leia-se Estado Brasileiro) é responsável por um tipo de estática social, fio condutor da 
omissão de uns agentes sociais e da perversão exercida pelos homens robustecidos desse país, na sua prática de produ-
zir a miséria em milhares de pessoas que compõem a população brasileira. (DA SILVA, L. R. Do sendo comum à geogra-
fia científica. São Paulo: Editora Contexto / Acadêmica. 2004. p. 81.).

Sobre os processos sociais relacionados aos problemas agrários no Brasil, é CORRETO afirmar que

a)  a implantação de grandes projetos agropecuários na Amazônia, na segunda metade do século XX, gerou inúmeros 
conflitos entre fazendeiros e posseiros.

b)  o Nordeste é a principal área de atuação do Movimento Rural dos Trabalhadores Sem Terra (MST), ocorrência justifi-
cada pela alta concentração fundiária existente na região.

c)  os conflitos pela posse da terra na Região Norte, no final da década de 1980, foram os detonadores da formação do 
Movimento Rural dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

d)  os movimentos sociais relacionados à reforma agrária, no final do século XX, estavam arrefecidos, consequência das 
políticas adotadas pelo governo federal na região Sudeste.

QUESTÃO 25

“A rapidez com que geograficamente se difundem as tecnologias do presente período mostra-se ainda maior quando a 
comparamos com o que o mundo conheceu na fase anterior. Era, então, um processo gradual de difusão, enquanto em 
nossos dias esse processo é brutal. Paralelamente, as novas tecnologias envolvem muito mais gente e colonizam muito 
mais áreas.” (SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Edusp. 4ª edição. 2006. 
p. 179.)

Sobre o processo de globalização e difusão das técnicas no mundo contemporâneo, todas as alternativas abaixo estão 
corretas, EXCETO:

a)  O funcionamento dos sistemas técnicos atuais é cada vez mais exigente de um controle coordenado, tendo em vista 
que a tecnologia está a serviço da produção à escala planetária.

b)  O funcionamento dos sistemas técnicos contemporâneos realiza-se a partir da noção de integração, sendo que a ge-
neralização destes é uma das bases para a expansão da globalização econômica vigente.

c)  Os sistemas técnicos empregados na expansão capitalista contemporânea buscam-se afirmar com mais força do que 
os do período precedente, no entanto essa generalização não representa um processo de homogeneização.

d) Os sistemas técnicos que se desenvolveram nas últimas décadas decretaram a impossibilidade da existência de 
inovações pertencentes a períodos distintos, sendo esse processo uma das marcas da expansão da globalização 
econômica.
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QUESTÃO 26

Observe os gráficos abaixo:

Fonte: Censos demográficos. Fundação IBGE 1940, 1980, 2000 e 2008 apud RODRIGUES, F.; BAENINGER, R. Dinâmica da população e políticas 
sociais. In: População e cidades: subsídios para o planejamento e para as políticas sociais. Campinas: UNICAMP/NEPO. 2010. p. 29.

Considerando os dados sobre as mudanças e previsões de possíveis transformações na estrutura etária brasileira, é cor-
reto afirmar que

a)  ao longo da segunda metade do século XX, houve um crescimento relativo da população economicamente ativa, sen-
do que, nos anos 2000, o grupo etário de “20-29 anos” tornou-se predominante.

b)  ao longo das quatro próximas décadas, o Brasil terá uma estrutura etária praticamente hexagonal, destacando-se o 
maior peso relativo dos grupos etários jovens.

c)  nas próximas décadas, o Brasil terá uma estrutura etária muito diferente da observada na década de 1940, esse pro-
cesso poderá ocasionar uma grande inflexão nas formulações das políticas sociais. 

d)  nos próximos trinta anos, torna-se imprescindível a expansão quantitativa das infraestruturas e unidades de atendi-
mento escolar básico e equipamentos de saúde com grande ênfase na saúde do idoso.
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QUESTÃO 27

Observe a figura.

Leia as afirmativas abaixo, pois elas estão relacionadas às características geográficas do complexo regional do Centro-Sul:

I. A região Centro-Sul caracteriza-se por possuir o maior e mais desenvolvido parque industrial do Brasil, além de conter 
atividades agrícolas fortemente mecanizadas e as maiores redes de circulação viária do país. 

II. O complexo regional do Centro-Sul apresenta, pelo menos desde a década de 1990, uma intensa mudança na lo-
calização das atividades industriais. Esse processo tornou o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul os principais 
estados “ganhadores” de atividades oriundas de São Paulo e Rio de Janeiro.

III. O Centro-Sul apresenta áreas de expansão agrícola pioneira, com destaque para o Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul, estados nos quais há uma produção cientificizada (irrigação, telecomunicações, transportes rápidos e eficientes), 
realizada exclusivamente em pequenas propriedades rurais e que utiliza uma mão de obra extremamente especiali-
zada.

Marque a alternativa CORRETA:

a)  apenas a assertiva I está correta.
b)  apenas a assertiva III está correta.
c)  apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d)  apenas as assertivas I e III estão corretas.

QUESTÃO 28

Todas as alternativas abaixo apresentam características do processo de industrialização no Brasil, EXCETO:

a)  A política industrial brasileira apresentou mudanças significativas no governo do Presidente Juscelino Kubitschek, consi-
derando-se, principalmente, a adoção de medidas econômicas que contemplavam a indústria nacional e multinacional.

b)  As indústrias automobilísticas foram propulsoras do desenvolvimento industrial no período do governo do Presidente 
Getúlio Vargas, obrigando o Estado brasileiro a realizar a expansão da malha viária em todo território nacional.

c)  O Estado foi um dos agentes centrais para o desenvolvimento da indústria no Brasil, sendo responsável pela criação 
das “indústrias de base”, além de realizar o provimento das infraestruturas necessárias ao funcionamento dessas ati-
vidades.

d)  O processo de substituição de importações, dentre vários outros motivos, foi impulsionado pelo crescimento da de-
manda interna de produtos manufaturados.
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QUESTÃO 29

Leia o texto abaixo.

Até os anos 70, o processo de urbanização [no Brasil] esteve baseado na vertente da concentração: concentração da dinâ-
mica econômica, concentração da população das grandes metrópoles, concentração das migrações. O ponto de inflexão 
deste processo histórico é a década de 80, quando novas formas de reorganização da população e da dinâmica econômi-
ca rebatem na configuração urbana do país. BAENINGER, R. Crescimento das cidades: metrópole e interior do Brasil. In: 
BAENINGER, R. População e Cidades. Campinas: UNICAMP/NEPO. 2010. p. 209.

Os processos de urbanização e distribuição da população no Brasil, verificados a partir da década de 1980, têm como uma 
de suas expressões

a) a aceleração do crescimento populacional relativo nos grandes centros urbanos, acompanhado de significativa expan-
são das periferias.

b)  a estagnação na emergência de novas áreas metropolitanas, indicando o contínuo espraiamento da distribuição da 
população pelo território.

c)  o aumento do crescimento relativo da população urbana em cidades localizadas fora de regiões metropolitanas.
d)  o exacerbamento da dualidade do crescimento da população metropolitana em contraposição à diminuição da popu-

lação interiorana.

QUESTÃO 30

Todas as alternativas abaixo estão relacionadas à constituição e desdobramentos das políticas de desenvolvimento regio-
nal realizadas no Complexo Geoeconômico do Nordeste, EXCETO:

a)  A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), idealizada e gerida pelo economista Celso Furtado, 
efetuou diversas intervenções, obtendo resultados apenas tímidos, que não conseguiram minimizar os problemas 
estruturais da região.

b)  As políticas de desenvolvimento regional propostas pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SU-
DENE) não alcançaram os objetivos propostos devido, dentre outros fatores, à ação de representantes do legislativo 
regional, que desviaram verbas de obras estruturantes para intervenções de seu interesse direto.

c)  O Complexo Geoeconômico do Nordeste apresentou, durante as últimas décadas, índices insatisfatórios de desenvol-
vimento social, mesmo recebendo vultosos investimentos relacionados às políticas de provimento de infraestruturas e 
diversificação econômica.

d)  Os estudos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), em 1967, aponta-
ram as condições climáticas como uma das grandes responsáveis pelos baixos níveis de desenvolvimento na região, 
conclusão que balizou as políticas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).
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QUESTÃO 31
Leia atentamente, o texto:

“Assim, que terminou ontem (13/4/2010), em Washington, a Cúpula de Segurança Nuclear (Nuclear Security Summit), 
convocada pelo governo dos Estados Unidos, a mídia internacional chamou atenção para... Teerã. Iniciativa de Barack 
Obama, a cúpula tem importância real. Seu objetivo é evitar que a ameaça da explosão de armas atômicas se multiplique, 
num mundo em que o uso da energia nuclear crescerá e em que a há, de fato, grupos terroristas dispostos a praticar qual-
quer tipo violência, em nome (ou a pretexto...) de suas causas. Mas, muito antes de produzirem efeitos, os compromissos 
assumidos por 46 países estão sendo empregados para ampliar as pressões dos EUA e Israel contra o desenvolvimento 
de tecnologia nuclear pelo Irã – que não possui, até o momento, nenhuma arma atômica. Esta distorção pode ser explica-
da, em boa medida, pela existência, desde 1968, do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP). Apesar de 
seu nome cativante, ele é intrinsecamente injusto – e por isso tem se mostrado cada vez menos eficaz. Divide o planeta 
em duas classes de países: de um lado, os que podem se armar com os dispositivos de destruição da vida mais poderosos 
já criados pelo ser humano; de outro, todos os demais.” 

(LE MONDE, 2010. disponível em: http://diplo.org.br/Armas-nucleares-do-cinismo-a; acessado em: 20/08/2011).

Com relação ao tema tratado no texto acima, pode-se afirmar que

a) o TNP é um sucesso e garante a igualdade de todas as nações ao acesso ou não das armas nucleares.
b) o governo brasileiro da presidente Dilma é a favor da autonomia dos países em relação ao tema, pois sustenta que a 

escolha de ter ou não armas nucleares é assunto de soberania nacional.
c) enquanto alguns dos países mais armados do planeta apontam o dedo para o Irã, a maioria da sociedade civil sugere 

abolir de fato os artefatos atômicos, deixando de dividir o mundo entre as nações que têm as bombas e as outras.
d) desde 1968, quando foi criado o TNP, a eficácia da não proliferação é um sucesso, pois somente os países que já 

possuíam armas nucleares continuaram, e, mesmo assim, diminuíram seu arsenal.

QUESTÃO 32

“A multiplicação dos acordos e blocos econômicos regionais constitui um dos fenômenos mais marcantes do pós-Guerra 
Fria. A antiga paisagem plana, onde se destacava o cume praticamente solitário da Comunidade Européia, foi preenchida 
por cordilheiras, montanhas e morros de blocos poderosos, intermediários ou pífios, ou apenas de projetos ambiciosos de 
megablocos transcontinentais.
Atualmente, ao lado da União Européia, perfilam-se o Nafta, a Bacia do Pacífico e, em outra escala, o Mercosul, o Pacto 
Andino, o Mercado Comum Centro-Americano e muitos outros ainda menos significativos. Há também uma declaração 
política de países da APEC (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) projetando para as primeiras décadas do novo século 
a formação de uma zona comercial envolvendo países asiáticos e americanos.
A selva de blocos regionais não é habitada por uma única espécie de animais. Efetivamente, deve-se distinguir quatro tipos 
de tratados econômicos diferentes, e ainda uma modalidade de bloco regional espontâneo.”. 

(“Globalização, Estado nacional e espaço mundial”, Demétrio Magnoli, Ed. Moderna, S.P., 1997, pág. 44-58)

Após a leitura do texto, analise os enunciados a seguir:

•	 O tipo de tratado econômico menos ambicioso é [_____]. A sua constituição envolve apenas um acordo entre Estados 
destinado a, na etapa final, eliminar as restrições tarifárias e não-tarifárias que incidem sobre a circulação de merca-
dorias entre os integrantes. Trata-se de um acordo circunscrito à esfera comercial, que não implica compromissos a 
respeito do intercâmbio de cada Estado com países externos ao bloco.

•	 Um pouco mais ambicioso é o tratado conhecido como: [_____]. Trata-se também de um acordo circunscrito à esfera 
comercial, mas define duas metas: a eliminação das restrições alfandegárias e a fixação de uma tarifa externa comu-
nitária. Essa tarifa externa consiste em um imposto de importação comum cobrado sobre mercadorias provenientes 
de países externos ao bloco.

•	 Nos planaltos da selva dos blocos encontra-se o hábitat de um animal superior: [_____]. Tal tratado engloba as regras 
da união aduaneira, mas não se contenta com elas. Ele tem por objetivo assegurar, além da livre circulação de mer-
cadorias, a de capitais, serviços e pessoas, através das fronteiras políticas dos países integrantes. Dessa forma, não 
se restringe à esfera comercial, invadindo os domínios da legislação industrial, ambiental, financeira e educacional.

•	 Nos cumes mais altos da selva, existe um animal raríssimo: [_____], criado pelos governos europeus no Tratado de 
Maastricht. É o primeiro bloco dessa natureza da história. Trata-se de um mercado comum acrescido de uma moeda 
única. No seu interior, as moedas nacionais seriam substituídas por uma divisa comunitária, emitida e controlada por 
um banco central supranacional.

Assinale a alternativa que contém a ORDEM CORRETA dos elementos que completam as lacunas presentes nos enun-
ciados apresentados:
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a)  A Zona de Livre Comércio; a União Aduaneira; o Mercado Comum e a União Econômica e Monetária.
b)  A União Aduaneira; a União Econômica e Monetária; a Zona de Livre Comércio e o Mercado Comum.
c)  A União Aduaneira; o Mercado Comum; a Zona de Livre Comércio e a União Econômica e Monetária.
d)  A União Econômica e Monetária; a Zona de Livre Comércio; a União Aduaneira e o Mercado Comum.

QUESTÃO 33

O cartograma a seguir faz uma distorção proposital no tamanho (área) dos países para demonstrar uma dada informação 
referente à população mundial. Nesse sentido, foram selecionados dois mapas, o primeiro referente ao total de crianças 
(menos de 15 anos) e o segundo com o total de idosos (mais de 65 anos). Observe e analise os mapas:

Total de crianças

Total de Idosos

(Fonte dos mapas: http://www.worldmapper.org)

A partir desses mapas, é possível fazer as seguintes afirmações, EXCETO:

a)  Devido a descomunal população da Índia e China, em ambos os mapas suas áreas são as maiores.
b)  Percebe-se que, no continente Africano, as taxas de mortalidade são elevadas.
c)  O Brasil se encontra com um relativo equilíbrio.
d)  Tudo indica que, nos próximos anos, a Europa terá um crescimento vegetativo positivo.
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QUESTÃO 34

Leia, atentamente, o texto:

A União Europeia (UE) passou por vários momentos de “alargamento”, ou seja, a entrada de novos membros, desde a sua 
origem com apenas 6 Estados fundadores até a quantidade de 27 (usou-se como referência os dados do final do primeiro 
semestre de 2011, uma vez que a previsão para entrada dos novos membros está prevista para 2012). Contudo, mais um 
alargamento está sendo planejado e, desta vez, as negociações estão acontecendo com mais outros 5 países. Qual das 
opções a seguir está CORRETA em relação aos 5 países em negociação?

a)  Irlanda, Polônia, Romênia, Cazaquistão e Eslováquia.
b)  Croácia, Islândia, Macedônia, Turquia e Montenegro.
c)  Turquia, Grécia, Lituânia, Irlanda e Islândia.
d)  Armênia, Croácia, Finlândia, Hungria e Áustria.

QUESTÃO 35

A Ásia é o único continente com aproximadamente 1000 metros de altitude média. As mais altas montanhas localizam-se 
na cordilheira do Himalaia, que chega a atingir a altitude de 8848 metros, no Everest. 

Indique qual das opções a seguir refere-se ao movimento tectônico referente à criação da cordilheira do Himalaia:

a) Movimento divergente entre as placas Africana e Euroasiática.
b) Movimento convergente entre as placas Indiana e Euroasiática.
c) Movimento divergente entre as placas Indiana e Euroasiática.
d) Movimento convergente entre as placas Africana e Euroasiática.

QUESTÃO 36

Leia o trecho da reportagem e a charge a seguir:

“O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Liu Jianchao, confirmou a realização do teste com um míssil 
balístico. A China disparou com sucesso no dia 11 de janeiro de 2007 seu primeiro míssil anti-satélite para destruir um 
velho veículo espacial meteorológico, o que gerou protestos dos governos de EUA, Japão, Austrália, Coréia do Sul e Cana-
dá. O míssil balístico de alcance médio, com base em terra, foi disparado do Centro Espacial de Xichang, na província de 
Sichuan, e destruiu um satélite situado a mais de 850 quilômetros de altitude, segundo dados das agências de inteligência 
americanas. Com o lançamento, a China se tornou o terceiro país do mundo a fazer esse tipo de teste, depois dos realiza-
dos na década de 1980 por EUA e União Soviética.” (fonte: InfoGPS, às 0h00 de 22/02/2007).
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A partir da reportagem, da charge e de conhecimentos prévios sobre o tema, coloque V (verdadeiro) ou F (falso).

(     ) A nova tecnologia indica que a China pode derrubar satélites de espionagem de outros países.
(     )  A China herdou tecnologia da Rússia (Ex-URSS) após o fim da guerra fria, e agora com o apoio do “Urso”, o “Dra-

gão” está se tronando mais forte.
(     )  Mesmo reclamando e não apoiando o lançamento do míssil, os EUA estão acompanhando o avanço tecnológico 

militar dos Chineses sem poder fazer quase nada para impedir.
(    )  Essa atitude da China não visa a nenhuma questão militar, é apenas um uso específico para pesquisadores meteo-

rologistas. O tema, por parte da China, não tem desdobramentos Geopolíticos.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:

a)  V, F, V, F.
b)  F, F, V, F. 
c)  V, V, V, F.
d)  F, V, F, V.

QUESTÃO 37

Para responder à questão 37, leia o texto do Le Monde Diplomatique e as assertivas de I a IV:

“Durante os 30 últimos anos, outras ofensivas militares foram decididas dessa mesma forma pelo governo israelense: 
repressão da primeira Intifada, em 1987-1988; operação “Uvas da cólera” contra o sul do Líbano e o Hezbollah, em 1996; 
operação “Baluartes”, em 2002, durante a segunda Intifada; guerra contra o Hezbollah, em 2006; ataques ao Hamas, em 
Gaza, em junho de 2006 e novembro de 2007, seguidos, em dezembro de 2008, pela ofensiva apelidada de “Chumbo 
endurecido”. Como designar esse novo adversário? Para os militares israelenses, existem apenas duas categorias de ini-
migos: o soldado e o terrorista. Como nenhum exército regular está envolvido, o seu oponente só pode ser um terrorista.” 
(Jean-Paul Chagnollaud, 2010 – Le monde Diplomatique).

I. A designação do outro como sendo um terrorista modifica também as regras do jogo. Tão logo se trata de combater 
esse tipo de inimigo, vale tudo, pois as leis da guerra deixam de ser aplicadas. Assim, Israel expulsa seus adversários 
do campo político para confiná-los na esfera criminal. 

II. Pouco importa então se os combates deixam um grande número de vítimas na população civil, uma vez que a culpa 
passa a ser dos terroristas que “se escondem por trás” dos inocentes; pouco importa que os meios aplicados pareçam 
desproporcionais, com a utilização maciça de blindados e o recurso sistemático a aviões de caça, uma vez que os 
terroristas não respeitam nada; pouco importa se as regras humanitárias do direito são desprezadas.

III. Em nome dessa lógica, Israel tentou sistematicamente assassinar os chefes, os executivos e, até mesmo, os simples 
militantes dessas organizações. A pena de morte não é legalizada, mas a política dos assassinatos planejados vem 
sendo praticada no país há décadas. Durante o cerco a Beirute em 1982, Arafat escapou de inúmeros atentados.

IV. Essa prática não foi inventada por Israel; ela se inscreve numa antiga tradição de guerras conduzidas por aqueles que 
não querem reconhecer nem o mérito nem a relevância dos combates travados contra o seu domínio.

Baseando-se no texto do Le monde Diplomatique e nas assertivas de I a IV, marque a opção  CORRETA:

a)  Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
b)  Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
c)  As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
d)  As assertivas I, II, III e IV estão erradas.
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QUESTÃO 38

Leia o texto a seguir e complete as lacunas:

O deserto do Kalahari se localiza no [..........]. Derivada da palavra Kgalagadi, significa “a grande sede”. A formação do 
deserto é devida, principalmente, [..........]. Porém Kalahari não é um deserto verdadeiro. Partes dele recebem mais de 
[..........] de chuva mal distribuída anualmente e possuem satisfatória quantidade de vegetação.

As informações suprimidas do texto são, RESPECTIVAMENTE:

a)  centro da Ásia / a barreira orográfica do Himalaia / 50 mm.
b)  nordeste da Oceania / as zonas de alta pressão / 700 mm.
c)  leste da América do sul / a célula de hadley / 100 mm.
d)  sudoeste da África / a corrente marítima de Benguela / 250 mm.

QUESTÃO 39

A Antártica ou Antártida significa, “oposto a ártico”, é o mais meridional dos continentes e o com menor população. En-
tende-se que o continente austral não possui população nativa. As estimativas da população no continente variam entre 
quatro mil e duas mil pessoas, variando nas estações do ano. Juridicamente, a Antártica está sujeita ao Tratado da Antár-
tida, pelo qual as várias nações que reivindicavam territórios no continente (Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, 
Nova Zelândia e Reino Unido) concordam em suspender as suas reivindicações. (fonte: Antarctic Treaty Secretariat -1 
de dezembro de 1959).

Os principais motivos para esse acordo entre os países e para a baixa ocupação do continente são, RESPECTIVAMEN-
TE:

a) Os referidos países concordam em permitir explorações petrolíferas e os riscos relativos à instabilidade tectônica.
b) Os referidos países concordam em permitir testes militares e atômicos e as dificuldades ligadas principalmente ao 

transporte deficitário.
c) Os referidos países concordam em permitir explorações econômicas e as dificuldades ligadas principalmente aos as-

pectos logísticos.
d) Os referidos países concordam em permitir explorações científicas e as condições inóspitas ligadas principalmente aos 

aspectos climáticos.

QUESTÃO 40

Leia o texto:

Os países conhecidos como BRICS [Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul] já deixaram para trás o status de econo-
mias emergentes e precisam ser vistos como uma categoria à parte, escreve nesta quinta-feira o criador do termo, Jim 
O’Neill, no jornal britânico “The Times”. 

(Fonte: BBC Brasil, 01/04/2011).

A partir do texto acima, analise as afirmações abaixo:

I. Os BRICS estão crescendo economicamente acima da média dos países membros do G7.
II. A reclassificação dos BRICS como países emergentes, deveria ser revista para baixo, pois esses países estão sofren-

do os maiores danos econômicos com a atual crise da economia global.
III. A proporção deles no PIB global deve aumentar nos próximos anos.

Marque a alternativa CORRETA:

a)  as afirmações I, II e III estão corretas.
b)  Apenas a afirmação II está correta.
c)  Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
d)  Apenas as afirmações I e II estão corretas. 


