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Atenção: Nas próximas três questões, considera-se uso correto da Língua Portuguesa o que está de acordo com a norma
padrão escrita.
Texto I
A arte pós-moderna vai se diferenciar dos movimentos do alto modernismo, por preferir formas lúdicas, disjuntivas, ecléticas
e fragmentadas. A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o imaginário da pós-modernidade, não se estruturando
mais na paródia (o escárnio do passado), mas no pastiche (a apropriação do passado). A única possibilidade, já que tudo
já foi feito, é combinar, mesclar, re-apropriar [sic]. [...]
A arte eletrônica vai constituir-se numa nova "forma simbólica", através da qual os artistas utilizam as novas tecnologias
numa postura ao mesmo tempo crítica e lúdica, com o intuito de multiplicar suas possibilidades estéticas. Essa nova forma
simbólica vai explorar a numerização (trabalhando indiferentemente texto, sons, imagens fixas e em movimento), a
spectralidade (a imagem é auto-referente [sic], não dependendo de um objeto real, e sim de um modelo), o ciberespaço (o
espaço eletrônico), a instantaneidade (o tempo real) e a interatividade [...].
(LEMOS, André. Fragmento extraído de: Arte eletrônica e cibercultura. Disponível em: http://www.blogacesso.com.br/?p=102 Acesso em 15 abr 2015).
André Lemos é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. Para saber mais sobre
o objeto de estudo de André Lemos, acesse o site www.andrelemos.info

Texto II

http://clubedamafalda.blogspot.com.br/

1. Retome as ideias presentes nos textos I e II e assinale
a única alternativa INCORRETA:
a) A atitude da personagem (texto II) traduz a ideia de
que a música eletrônica não representa uma
evolução positiva da arte.
b) É possível inferir que o rádio (texto II) passa a ideia
de que a música eletrônica é uma manifestação
harmoniosa de som e ritmo.
c) O conceito sobre produtos culturais da pósmodernidade (texto I) dá conta de diagnosticar o
impacto que as novas artes trazem ao seu
consumidor (texto II).
d) O texto I deixa claro que a arte pós-moderna
propõe uma reapropriação dos recursos já
utilizados por movimento artísticos anteriores.
2. Assinale a alternativa em que se observa rigor na
obediência aos recursos de clareza e correlação
propostos pela construção paralelística de sentido no
período:
a) Se a instituição tivesse se preparado
adequadamente, tinha conseguido evitar as
consequências negativas por que passa no
momento.
b) Qualquer trabalho fixado acima do limite proposto
pelo artigo implicará prorrogação da jornada, que
se dará mediante acordo escrito.
c) Desde que todas as obras fossem concluídas a
tempo, conseguiremos cumprir o calendário de
atividades.
d) Fato é que, quanto mais nos aprofundemos no
assunto, tanto mais desenvolveremos a
consciência em aquilo que pode ser considerado
correto.
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3. Sobre os recursos de construção do texto I, leia com
atenção as assertivas a seguir. Em seguida assinale
a alternativa que contenha a análise correta das
mesmas.
I. “A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o
imaginário, não se estruturando mais na paródia.”
Nesse período, podemos afirmar corretamente
que uma palavra foi acentuada por apresentar
hiato, uma foi acentuada por ser proparoxítona e
duas receberam acentos por serem paroxítonas
terminadas em ditongo.
II. Ainda em: “A arte vai servir aí como parâmetro,
exprimindo o imaginário, não se estruturando mais
na paródia”, o pronome “se” aí empregado também
poderia aparecer na forma enclítica, sem que com
isso se alterasse a correção do período, pois o
verbo no gerúndio permite a ênclise.
III. O verbo “ir” é utilizado em mais de uma ocorrência
no texto como verbo auxiliar, constituindo perífrase
de futuro do presente. Esse tempo verbal é
adequado à proposição do autor do texto, que faz
referência a eventos vindouros.
IV. “A arte eletrônica vai se constituir numa nova forma
simbólica.” A locução verbal presente nesse
período poderia ser substituída pelo verbo na
forma sintética, resultando, corretamente, na
reescrita a seguir: A arte eletrônica constituirá-se
numa nova forma simbólica.
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas a assertiva II está incorreta.
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4. Referente à Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990,
marque “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para
as afirmativas falsas:
( ) Art. 12. O concurso público terá validade de 02
(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única
vez, por igual período.
( ) Art. 20 Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no
estágio probatório será exonerado ou, se estável,
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.
( ) Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em
virtude de sentença judicial transitada em julgado
ou de processo administrativo disciplinar no qual
lhe seja assegurada ampla defesa.
( ) Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em Lei.
( ) Parágrafo Único. Mediante autorização do
servidor, poderá haver consignação em folha de
pagamento a favor de terceiros, a critério da
administração e com reposição de custos, na forma
definida em regulamento.
A alternativa correta é:
a)
b)
c)
d)

V, V, V, V, F.
V. V, F, V, V.
F, V, V, V, F.
V, V, V, V, V.

5. Conforme a Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990,
complete a frase:
“Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário
compreendido entre ____________ horas de um dia e
_____________ horas do dia seguinte, terá o valorhora acrescido de _________________________,
computando-se cada hora como cinquenta e dois
minutos e trinta segundos”.
A alternativa correta é:
a) 22 (vinte e duas), 04 (quatro), 25% (vinte e cinco
por cento).
b) 23 (vinte e três), 06 (seis), 20% (vinte por cento).
c) 21 (vinte e uma), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por
cento).
d) 22 (vinte e duas), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por
cento).
6. Conforme o Art. 9º da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro
de 1996, é incumbência da União:
a) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede
estadual.
b) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede
municipal.
c) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais do sistema federal de ensino e
dos Territórios.
d) Elaborar e executar políticas e plano educacionais,
em consonância com as diretrizes e planos
nacionais de educação, integrando e coordenando
as suas ações e as dos seus Municípios.

7. O Parágrafo 2º do Art. 1º da Lei nº 12.772 de 28 de
dezembro de 2012, estabelece denominações às
Classes de Carreira de Magistério Superior de acordo
com a titulação do ocupante do cargo. As
denominações são:
I. Classe A, com denominações de:
1) Professor Adjunto A
2) Professor Assistente A
3) Professor Auxiliar
II. Classe B, com a denominação
Assistente.
III. Classe C, com a denominação
Adjunto.
IV. Classe D, com a denominação
Associado.
V. Classe E, com a denominação
Titular.

de Professor
de Professor
de Professor
de Professor

Para o professor ocupar o cargo de Professor Assistente A,
é necessário portar o título de:

a)
b)
c)
d)

Especialista.
Mestre.
Pós Doutorado.
Doutor.

8. O conhecimento humano, dependendo dos diferentes
referenciais, é explicado diversamente em sua
gênese e desenvolvimento, o que condiciona
conceitos diversos de homem, mundo, cultura,
sociedade educação, etc. Diversos autores têm
analisado e comparado as abordagens do processo
de ensino aprendizagem classificando e agrupando
as correntes teóricas segundo critérios diferentes.
Assim, no que se refere à Abordagem Sociocultural, é
INCORRETO afirmar:
a) Os objetivos educacionais são definidos a partir
das necessidades concretas do contexto histórico
social no qual se encontram os sujeitos.
b) Os temas geradores para o ensino devem ser
extraídos da prática de vida dos educandos.
c) O diálogo e os grupos de discussão são
fundamentais para o aprendizado.
d) A relação entre professor e aluno deve ser vertical.
9. No que diz respeito à teoria crítica e suas
contribuições para a construção do currículo, marque
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) A perspectiva crítica de currículo faz uma profunda
crítica às bases do pensamento de organização
curricular clássica.
( ) Na perspectiva crítica de currículo, as disciplinas
são organizadas de forma isolada, inscritas numa
grade curricular.
( ) Na perspectiva crítica de currículo, há um
questionamento político do papel da educação na
sociedade.
( ) Na perspectiva crítica de currículo, os objetivos e
conteúdos são definidos e os professores limitamse a segui-los.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
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V, V, V, F.
V, F, V, F.
V, F, V, V.
F, F, V, F.
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10. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 - Art. 97. Sem
qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do
serviço em razão de casamento por:
a)
b)
c)
d)

08 (oito) dias consecutivos.
15 (quinze) dias consecutivos.
05 (cinco) dias consecutivos.
10 (dez) dias consecutivos.

11. Como a transição demográfica no Brasil, na primeira
metade do Século XXI, foi mais acelerada, inclusive,
mais do que em países desenvolvidos, os seus
reflexos já estão sendo percebidos pela sociedade
brasileira. Sobre esses reflexos é INCORRETO
afirmar:
a) A longevidade da população tem aumentado
significativamente e a população em idade ativa
ainda permanecerá crescendo nas próximas
décadas.
b) As famílias estão ficando cada vez maiores e com
arranjos sociais extremamente diversificados.
c) As famílias estão ficando cada vez menores e com
arranjos sociais extremamente diversificados.
d) Há um aumento de peso relativo dos idosos.
12. No que se refere à transição demográfica brasileira,
indique “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para
as afirmativas falsas:
( ) Ainda que a transição demográfica seja acelerada
e generalizada no Brasil, não se pode deixar de
considerar que ela ocorre de um modo desigual,
tanto entre os diferentes estados e regiões do país,
assim como entre os diferentes níveis de renda da
população.
( ) Pode-se considerar que as bases demográficas da
economia e da sociedade têm se transformado
rapidamente, exigindo um ajuste adequado que
não se realizará sem a intermediação do Estado
através de políticas públicas fundamentais.
( ) Como a transição demográfica ocorre de maneira
desigual, segundo as diferenças regionais e
sociais, obedecendo às desigualdades geradas
pelo próprio desenvolvimento econômico social
brasileiro, convive-se, dentro da mesma
sociedade, com problemas decorrentes de
estágios atrasados e avançados da transição
demográfica.
( ) As estruturas etárias dos diversos grupos sociais
da população brasileira, em 2000, segundo os
níveis de renda familiar per capita, eram muito
distintas.
A alternativa correta é:
a)
b)
c)
d)

F, V, V, F.
V, V, V, V.
V, F, F, V.
V, V, V, F.
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13.Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:
I. Como as regiões e estados são abertos, isto é,
sujeitos a migração, a estrutura etária das suas
respectivas populações depende, não só do
comportamento da fecundidade, mas de suas
histórias migratórias.
II. O declínio rápido da fecundidade leva
necessariamente a uma menor proporção de
jovens e uma maior proporção de idosos, isto é, a
populações mais envelhecidas.
III. Nos estados ou regiões que recebem muitos
imigrantes, sendo estes fundamentalmente jovens,
ou em idade ativa, a população de idosos tende a
ser maior.
IV. Nas unidades da federação com forte emigração,
a perda de população em idade ativa tende a
diminuir a proporção de idosos ainda mais.
A alternativa correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas a afirmativa I está correta.

14. Sobre a globalização e migrações internacionais, é
INCORRETO afirmar:
a) O capital humano é um fator de produção que,
formalmente, possui livre trânsito entre fronteiras
nos dias de hoje.
b) No atual momento histórico, exceto nos casos dos
conflitos armados e dos desastres naturais, a
globalização é o principal fator que ativa os
movimentos migratórios entre países e determina
seus contornos.
c) O princípio do livre comércio sugere que a
produção mundial seria maior se não houvesse
fronteiras.
d) A globalização aumenta o fluxo de informações a
respeito das oportunidades ou dos padrões de vida
existentes
ou
imaginados
nos
países
industrializados.
15. São vantagens para os países receptores na
migração, EXCETO:
a) A imigração pode aumentar a produtividade e
moderar a inflação.
b) Alivia a escassez de mão de obra em setores
essenciais, nos quais os nativos não querem
trabalhar.
c) A demanda por trabalhadores migrantes vem
aumentando constantemente, tão somente nas
atividades altamente qualificadas.
d) A migração internacional fornece uma grande
quantidade de recursos humanos qualificados
cujos custos de educação e capacitação já foram
internalizados por outros países.
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16. No que se refere aos fluxos migratórios hoje, assinale
“V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para as
afirmativas falsas:
( ) Um aspecto que vale destacar na atual fase da
globalização é a concentração dos destinos
migratórios nos países desenvolvidos. Em 1960, a
maioria dos migrantes internacionais residia nos
países em desenvolvimento.
( ) O grande crescimento da migração internacional
ocorreu na Europa, América do Norte, Austrália,
Nova Zelândia, Japão e países da antiga União
Soviética.
( ) Até meados do Século XX, a América Latina e
Caribe era afetada por três tipos de padrões
migratórios: a imigração de ultramar, a migração
intra regional e a emigração para fora da região.
( ) A emigração promete mobilidade e diversificação
de emprego. Oferece a uma grande quantidade de
jovens, uma oportunidade para alcançar um
salário, bens de consumo e uma qualidade de vida
que lhes seria impossível nos países de origem.
A alternativa correta é:
a)
b)
c)
d)

V, V, V, V.
V, V, V, F.
F, V, V, V.
V, F, F, V.

17. Em se tratando de território e poder, analise as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
I. A apropriação é uma condição necessária para
poder localizar, assentar e funcionalizar o
espaço-território.
Ou
seja,
implica
no
reconhecimento social de seu uso por um
agente.
II. A gestão política começa por dotar-se de uma
organização territorial. Se espera que seja
eficiente para alcançar os objetivos que o poder
persegue, começando como uma forma de
divisão ou de hierarquização territorial ad hoc.
III. O controle do espaço-território que assume
importância como espaço econômico, requer a
existência de uma organização social coerente
entre instâncias política, econômica e ideológicocultural.
IV. O que ocorre em um território não é
exclusivamente
resultado
das
decisões,
atuações e processos que ocorrem em seu
interior (intrapoder), mas estas são afetadas, em
maior ou menor grau, por decisões e atuações
exteriores (interpoder) ao território considerado.
A alternativa correta é:
a)
b)
c)
d)

As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

18. Em se tratando de zonas térmicas, o Brasil tem a
maior parte de seu território situado na zona térmica:
a)
b)
c)
d)

Polar antártica.
Tropical.
Temperada norte.
Temperada sul.
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19. De acordo com Sicsú e Crocco (2003) os fatores
aglomerativos são definidos como aqueles que
tendem a grupar atividades produtoras em um ponto
do espaço, ou seja, é possível definir três fatores
aglomerativos: escala, locacional e urbano. Referente
aos fatores aglomerativos, é INCORRETO afirmar:
a) O fator localização permite que as empresas de
menor porte se beneficiem por estarem próximas
das grandes empresas.
b) Os fatores de economias de escala são
provenientes da não concentração da produção de
forma a reduzir o custo unitário de transformação.
c) Passado o período de aglomeração há uma etapa
de estagnação, surgindo o fator desaglomerativo.
d) O fator urbano define que, à medida que a
produção se estabelece, a infraestrutura urbana se
moderniza e beneficia determinada área.
20. Referente aos fluxos migratórios brasileiros, analise
as afirmativas e assinale a alternativa correta:
I. A migração interregional mais importante se deu
do Nordeste para o Sudeste.
II. O norte do Paraná também recebeu muitos
nordestinos e mineiros, atraídos pela produção
cafeeira.
III. Outro fluxo que se destacou foi de gaúchos para a
Amazônia, atraídos pelo extrativismo e pela
esperança de adquirir lotes de terra na região para
produção agropecuária.
IV. O fluxo migratório procedente do sul fez parte de
um processo denominado “expansão da fronteira
agrícola”, que estimulou a ocupação do CentroOeste e do Norte e a fundação de muitas cidades
nessas regiões.
A alternativa correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

21. A floresta amazônica é uma floresta pluvial, que se
desenvolve em uma região muito úmida e de
temperaturas elevadas. Nela encontram-se matas de
inundação e matas de terra firme. Referente às matas
encontradas, assinale “V” para as afirmativas
verdadeiras e “F” para as afirmativas falsas:
( ) As matas de inundação são localizadas em áreas
sujeitas a inundações; dividem-se em matas de
igapó e matas de várzea.
( ) As matas de várzeas situam-se junto aos rios, em
áreas constantemente alagadas.
( ) As matas de igapó encontram-se em solos
alagados apenas em período de cheias de rios.
( ) A maior parte da floresta amazônica é composta de
matas de terra firme.
A alternativa correta é:
a)
b)
c)
d)

F, V, V, V.
V, F, F, V.
F, F, V, F.
F, V, V, F.
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22. Um dos fatores responsáveis pelo elevado volume de
águas que circula na Bacia Amazônica são as
condições climáticas. Nessa região, predomina o
clima:
a)
b)
c)
d)

Equatorial úmido.
Subtropical.
Tropical atlântico.
Tropical úmido.

23. No que diz respeito às quatro subregiões do Nordeste,
Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio-Norte, é
INCORRETO afirmar:
a) Na Zona da Mata prevalecem os minifúndios
policultores, isto é, as pequenas propriedades em
que se cultivam vários produtos.
b) Muitos municípios do Agreste cresceram em
decorrência da produção algodoeira.
c) Maior sub-região do Nordeste, o Sertão nordestino
também é conhecido como Nordeste Seco.
d) O Meio-Norte é também uma faixa de transição
entre a Floresta Amazônica, extremamente úmida,
e o Nordeste seco.
24. A Região Sudeste é abrangida pelas bacias
hidrográficas de dois importantes rios brasileiros. São
eles:
a)
b)
c)
d)

Rio Paraguai e Rio Amazonas.
Rio Paraná e Rio São Francisco.
Rio Negro e Rio Solimões.
Rio Amazonas e Rio São Francisco.

25. Referente aos aspectos físicos da Região Sul, é
correto afirmar:

27. Referente à Região Centro-Oeste, indique “V” para as
afirmativas verdadeiras e “F” para as afirmativas
falsas:
( ) A paisagem do Brasil central é marcada pelas
formas planálticas do relevo, com destaque para as
chapadas.
( ) A estação chuvosa no Brasil central ocorre entre os
meses de outubro a março, durante o verão,
período em que as médias térmicas estão bem
altas.
( ) A maioria dos rios do Centro-Oeste tem elevado
potencial para a geração de energia, por
apresentarem corredeiras e quedas d’agua.
( ) O Cerrado é uma das principais formações
vegetais originais do Centro-Oeste.
A alternativa correta é:
a)
b)
c)
d)

F, F, V, F.
V, F, F, V.
V, V, F, V.
V, V, V, V.

28.Complete a frase:
“A maior parte do território brasileiro está
Hemisfério ________ ou ______________
totalmente localizado no Hemisfério ___________
______________, a ____________ do Meridiano
Greenwich.”
a)
b)
c)
d)

no
e
ou
de

Sul, Setentrional, Leste, Ocidental, Leste.
Sul, Meridional, Leste, Continental, Leste.
Sul, Meridional, Oeste, Ocidental, Oeste.
Sul, Meridional, Oeste, Ocidental, Leste.

a) Os rios da Região Sul são aproveitados para
navegação, irrigação de áreas de agricultura,
abastecimento urbano e geração de energia. Entre
eles o Rio Jacuí no Estado do Paraná.
b) No Sul predomina o clima Tropical.
c) O relevo da Região Sul é caracterizado por ser
uma área de planícies.
d) A Região Sul tem a maior parte de seu território
localizada ao sul do Trópico de Capricórnio.

29. A grande extensão do território brasileiro no sentido
leste-oeste (longitudinal) faz com que o país seja
abrangido por mais de um fuso horário. Assinale a
alternativa que contenha a quantidade correta de
diferentes fusos horários existentes no Brasil:

26.O clima predominante na Região Centro-Oeste é o
clima:

30. Referente ao Planalto brasileiro, assinale a alternativa
INCORRETA:

a)
b)
c)
d)

Subtropical.
Semiárido.
Equatorial.
Tropical.
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a)
b)
c)
d)

03.
02.
04.
05.

a) Os planaltos abrangem a menor área do território
nacional e somam seis unidades.
b) A maior parte dos planaltos brasileiros está em
áreas que sofrem muito desgaste devido à ação
dos agentes externos.
c) Os planaltos abrangem a maior área do território
nacional e somam onze unidades.
d) Os mais extensos planaltos brasileiros são: os
Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, os
Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba e os
Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste.
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