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INSTRUÇÕES 
 

 
 

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. O caderno de provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para a área de conhecimento (Educação 
Básica) e eixos tecnológicos (Educação Profissional). 

2. As questões de nº 01 a 08 se referem aos Conhecimentos Comuns (Língua Portuguesa, Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e Conhecimentos Didáticos) aplicáveis a todas as áreas de conhecimento (Educação Básica) e eixos tecnológicos 
(Educação Profissional) e estão presentes em todos os cadernos de provas. As respostas referentes a estas questões 
somente deverão ser transcritas uma única vez para a Folha de Respostas (Gabarito). 

3. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e 
de ponta grossa.  

4. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas 
contém o número de questões previsto, se corresponde à área de conhecimento/eixos tecnológicos a que está 
concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados 
estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá 
informar tal ocorrência ao fiscal de aplicação. 

5. As provas terão duração de 4 (quatro) horas para candidatos com uma única inscrição e 6 (seis) horas para candidatos 
com duas inscrições. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para a Folha de 
Respostas (Gabarito). 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação a 
Folha de Respostas (Gabarito) devidamente assinada em local específico. 

7. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme 
de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares, o que não acarreta em qualquer responsabilidade 
do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

8. Os fiscais de aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação da 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também 
poderá se retirar do local de provas somente a partir das 2 (duas) horas após o início de sua realização; contudo, não 
poderá levar consigo o caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do 
local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado o Termo de Ocorrência, assinado pelo 
candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da 
Unidade de Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado.   

 
RESULTADOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão publicados no dia 01 de novembro de 2021 a partir das 16h. 
 



 

 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
 
 

Atenção quanto às instruções sobre a marcação das questões  
e o preenchimento da folha de respostas. 

 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
As questões de nº 01 a 08 se referem aos Conhecimentos Comuns (Língua Portuguesa, Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e Conhecimentos Didáticos) aplicáveis a todas as áreas de conhecimento (Educação Básica) e eixos tecnológicos 
(Educação Profissional) e estão presentes em todos os cadernos de provas. 
 

O candidato com DUAS INSCRIÇÕES fará DUAS PROVAS e deverá resolver este grupo de questões e transcrevê-las para 
a folha de respostas uma única vez. 
 

 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 
As questões de nº 01 a 08 se referem aos Conhecimentos Comuns (Língua Portuguesa, Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e Conhecimentos Didáticos) aplicáveis a todas as áreas de conhecimento (Educação Básica) e eixos tecnológicos 
(Educação Profissional) e estão presentes em todos os cadernos de provas. 
 

As questões de nº 09 a 24 se referem ao Núcleo Comum aplicável a todos os eixos tecnológicos da Educação Profissional. 
 

O candidato com DUAS INSCRIÇÕES fará DUAS PROVAS e deverá resolver este grupo de questões e transcrevê-las para 
a folha de respostas uma única vez. 
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ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOGRAFIA 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS / CONHECIMENTOS GERAIS 
 
As questões de nº 01 a 08 se referem aos Conhecimentos Comuns 
(Língua Portuguesa, Estatuto da Criança e do Adolescente e Conhe-
cimentos Didáticos) aplicáveis a todas as áreas de conhecimento 
(Educação Básica) e eixos tecnológicos (Educação Profissional) e 
estão presentes em todos os cadernos de provas. 
 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto contextualiza as questões de 01 a 04. Leia-o atenta-
mente. 
 

A aprendizagem significativa instaura novamente na 
escola uma condição fundamental de nossa busca de conhe-
cimento. Essa condição é a do desejo, ou seja, do conhecimento 
como necessidade, algo que “falta ser”, que ainda não é nos 
termos pretendidos ou aceitos pelo sujeito. No contexto da 
competência relacional, isso é interessante porque o desejo 
instaura-se como busca e como complementaridade. A busca 
supõe a devoção daquele que deseja, isto é, trabalho, compro-
misso, responsabilidade. Complementaridade supõe sair dos 
limites de onde se encontra e incluir um outro todo como parte. 
Marías analisa essa questão no plano do jogo, como forma de 
ilusão. Ou seja, o que anima os adversários em um jogo é a 
mesma ilusão: vencer. Essa ilusão corresponde ao que se chama 
de “desejo com argumento”, ou seja, como falta traduzida em 
ações de busca, dirigidas por um objetivo ou finalidade, ações 
que são reguladas por essa meta a ser alcançada. Daí a dupla 
condição para competência relacional: desejo e devoção. 
Desejo como fim ou direção. Devoção como meio ou instru-
mento. Ou, como quer a sabedoria popular: “quem ama, cuida”. 

Desejo e devoção são cognitivos e afetivos ao mesmo 
tempo. Cognitivos porque supõem uma formulação, uma per-
gunta, hipótese ou proposição. Porque supõem construção de 
recursos, tomadas de decisão, avaliação reguladora etc. Afeti-
vos porque supõem um querer, supõem a atribuição de uma 
significação pessoal, no sentido de que algo ainda não é para 
um sujeito, mas “deve” ser. 

A aprendizagem significativa supõe que se encontre “eco” 
no sujeito a quem é proposta. Daí sua vinculação com uma 
forma relacional de competência. A aprendizagem significativa 
é uma das condições defendidas por Piaget para um método 
pedagógico ser construtivo. Significativa porque expressa essa 
categoria da paixão: deixar-se, como sujeito a ser atravessado 
por um objeto; por isso, estar envolvido, interessado, ativo, em 
tudo o que corresponde a sua assimilação. Por isso, Piaget, ao 
menos com as crianças, era muito crítico ao que chamava de 
“verbalismo da sala de aula”. O verbalismo refere-se às expo-
sições orais (explicações) para crianças sobre temas que as 
excluem por sua natureza formal, conceptual, adulta. A conse-
quência disso, não raro, é a presença de crianças apáticas, 

desinteressadas, passivas, ou, então, agitadas, indisciplinadas e 
pouco cooperativas. As mesmas exposições com adultos podem 
ser positivas, pois esses possuem mais recursos cognitivos para 
relacionarem-se com essa forma de linguagem. Ou seja, um 
adulto, mesmo que só escutando, tem recursos de pensamento 
para manter um “diálogo” ativo (anota, faz associações, con-
corda etc.) com o assunto que está sendo exposto. 

 (Lino de Macedo. Competências e Habilidades: Elementos para uma 
Reflexão Pedagógica. Disponível em: http://portal.inep.gov.br. 

Fragmento.) 

 

Questão 01 
Considerando as ideias e informações trazidas ao texto, 
pode-se afirmar que: 
A) A forma de linguagem é um elemento de grande relevância 

para que determinada mensagem alcance o interlocutor 
tendo em vista suas especificidades.  

B) O conceito acerca da aprendizagem significativa, expresso 
no primeiro período do texto, aponta para a necessária 
busca do conhecimento e não sua simples “incorporação”.  

C) O reconhecimento do conhecimento como uma necessi-
dade demonstra que a aprendizagem significativa não está 
relacionada a um desejo, mas a essa necessidade do indiví-
duo.  

D) De acordo com o autor, para que a aprendizagem signifi-
cativa produza o efeito desejado e o objetivo proposto seja 
alcançado, o sujeito por ela alcançado deverá ser selecio-
nado e, posteriormente, confrontado. 

 

Questão 02 
Em relação ao emprego das regras de concordância de acordo 
com a gramática oficial, assinale a afirmativa correta. 
A) Em “Essa condição é a do desejo [...]” (1º§), os termos 

“Essa” e “a” não estabelecem concordância regular com 
o seu referente. 

B) Em “[...] termos pretendidos ou aceitos [...]” (1º§) há um 
modificador e dois núcleos de sintagma nominal adap-
tando-se ao gênero e ao número determinados.  

C) Caso houvesse a intenção de realçar o termo “sujeito” no 
trecho “[...] no sujeito a quem é proposta.” (3º§), o termo 
“proposta” seria adaptado ao gênero masculino.  

D) A concordância vista em “[...] crianças apáticas, desinte-

ressadas, passivas, [...]” (3º§) não seria alterada caso fosse 
acrescentado outro núcleo ao sintagma nominal pertencente 
ao mesmo gênero do núcleo utilizado. 

 

Questão 03 
Considerando a realidade dos textos digitais e multimodais, 
de acordo com Roxane Rojo – mestre e doutora em Linguística 
Aplicada – a escola precisa “reestruturar seus processos de 
ensino-aprendizagem às novas configurações que se apresen-
tam no mundo contemporâneo e globalizado e [...] tomar 
para si a tarefa de trabalhar com esses novos modos de 
ver/sentir/agir e de significar o mundo e a realidade social”. 
A afirmativa anterior, em relação ao tema explorado no texto 
em análise, pode ser vista como: 
A) Debate de caráter contrastivo, mas desafiador.  
B) Ultrapassada para a prática de ensino-aprendizagem.  
C) Passível de reestruturação para que não haja rupturas.  
D) Atual demanda que evoca e confirma ideias discutidas.  
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Questão 04 
“O verbalismo refere-se às exposições orais (explicações) 
para crianças sobre temas que as excluem por sua natureza 
formal, conceptual, adulta.” (3º§) A justificativa para o uso 
do acento grave indicador de crase no trecho destacado 
anteriormente é a mesma vista em:  
A) Em meu discurso, nunca me referi à reunião alguma. 
B) Entreguei-o à responsável tendo em vista que o projeto 

havia sido finalizado.  
C) À medida que as acusações foram apresentadas, não res-

taram dúvidas de sua culpa.  
D) Refiro-me tão somente à ela neste momento, conside-

rando sua grande importância. 
 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

Questão 05 
“Marcela, 9 anos, é aluna do Ensino Fundamental. Nas últimas 
semanas, chegou atrasada para as aulas, fisicamente machu-
cada e abatida. Não se concentra e não quer falar sobre o 
assunto com a professora.” Considerando a situação hipoté-
tica, a quem a direção do estabelecimento de ensino deveria 
informar? 
A) Polícia Militar. 
B) Conselho Tutelar. 
C) Ministério Público. 
D) Secretaria Municipal de Saúde ou congênere. 
 

Questão 06 
“Rafael, 8 anos, foi constrangido várias vezes e publicamente, 
pela diretora do colégio onde estuda. Não quer mais voltar às 
aulas.” Considerando que o fato ocorrido constitui crime contra 
a criança, assinale a alternativa que apresenta a pena corres-
pondente:  
A) Detenção de seis meses a um ano.  
B) Detenção de seis meses a dois anos. 
C) Advertência por escrito e detenção de até um ano, em 

casos de reincidência. 
D) Advertência por escrito e detenção de até seis meses, em 

casos de reincidência.  
 

CONHECIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Questão 07 
“Em um ensino tradicional, baseado na transmissão de con-
teúdo, o estudante tem uma postura passiva diante dos pro-
cessos de ensino e de aprendizagem, tendo a função de rece-
ber e absorver uma quantidade enorme de informações apre-
sentadas pelo docente. Muitas vezes, não há espaço para o 
estudante se manifestar e se posicionar de forma crítica. Em 
oposição a isso, ao desenvolver práticas pedagógicas norteadas 
pela metodologia ativa, o estudante passa a assumir uma 
postura ativa, exercitando uma atitude crítica e construtiva, 
que fará dele um profissional melhor preparado.”  

(Berbel, 2011; Souza; Iglesias; Pazin-Filho, 2014.) 
 

Com base na citação e, ainda, considerando o desenvolvimento 
da autonomia e motivação dos alunos, pode-se inferir que o 
professor deve: 

I. Usar linguagem formal. 
II. Nutrir os recursos motivacionais internos. 
III. Oferecer explicações racionais para o estudo de determi-

nado conteúdo. 
IV. Regulamentar o tempo e o ritmo de aprendizagem dos 

alunos. 
V. Reconhecer e aceitar as expressões de sentimentos ne-

gativos dos alunos. 
Estão corretas apenas as ações 
A) II e III. 
B) I, III e IV. 
C) I, IV e V. 
D) II, III e V. 
 

Questão 08 
“O planejamento está previsto pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB – Lei nº 9.394 de 1996), como sendo ‘responsa-
bilidade da instituição de ensino, junto com seu corpo docente, 
que, por sua vez, tem como incumbência não só ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidas, mas também participar 
de forma integral dos períodos dedicados ao planejamento, 
além de participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino a qual ele pertença’.”  

(BRASIL, 1996, P. 6.) 
 

Acerca do exposto e, ainda, considerando dois importantes 
documentos de planejamento escolar: o Projeto Político-                
-Pedagógico (PPP) e a Proposta Pedagógica Curricular (PPC), 
analise as premissas que tratam da relação entre ambos. 
I. O PPP norteia o trabalho educativo proposto pela instituição 

de ensino como um todo, trazendo, no seu marco opera-
cional, a PPC que expressa a forma como as concepções 
assumidas coletivamente serão efetivadas na prática peda-
gógica. 

II. A PPC expressa os fundamentos conceituais, metodológicos 
e avaliativos de cada componente curricular ou área do 
conhecimento, elencados na matriz curricular. O PPP estabe-
lece diretrizes básicas de funcionamento e de organização da 
escola, sempre integradas às normas comuns da rede ou do 
sistema a que pertence e do sistema nacional. 

III. A base para a elaboração da PPC é a matriz curricular, com 
sua parte de Base Nacional Comum e de Parte Diversificada 
e/ou Flexível. O PPP tem, em sua estrutura, os encaminha-
mentos metodológicos, os recursos didáticos, os instru-
mentos e os critérios de avaliação docentes.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 09 
Biogeógrafos estão intrigados com as formas de vida e 
diversidade de espécies encontradas em ilhas isoladas das 
massas de terras maiores. Vários aspectos naturais afetam a 
diversidade de espécies em ilhas, na medida em que controles 
ambientais e demais condições ambientais, como o clima, são 
comparáveis. NÃO traduz um aspecto correto da diversidade 
de espécies em ilhas:  
A) Quanto mais longe uma ilha é da área da qual as espécies 

devem migrar, menor será a diversidade de espécies. 
B) A diversidade das espécies de uma ilha resulta de um equi-

líbrio entre as taxas de extinção e de colonização das espé-
cies da ilha.  

C) Quanto maior a ilha, menor a diversidade de espécies. 
Ilhas maiores coincidem com menos espaços para as es-
pécies ocuparem. 

D) Geralmente, a diversidade biológica das ilhas é baixa, quando 
comparadas às áreas continentais com climas e demais carac-
terísticas ambientais semelhantes.  

 
Questão 10 
Considerando que a textura do solo se refere ao tamanho das 
partículas (ou a distribuição dos tamanhos) em uma super-
fície, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Argiloso. 
2. Siltoso. 
3. Arenoso. 
(     ) Tem a maioria de partículas com diâmetros entre 0,05 

e 2,0 milímetros.  
(     ) Tem tamanho dominante de partículas de diâmetro 

menor que 0,002 milímetro. 
(     ) O tamanho dominante das partículas é definido entre 

0,002 e 0,05 milímetro. 
A sequência está correta em  
A) 3, 2, 1.  
B) 3, 1, 2. 
C) 2, 3, 1.  
D) 1, 2, 3. 
 

Questão 11 
“A desintegração das rochas por intemperismo físico é especial-
mente importante para a modificação da paisagem de duas 
formas: em primeiro lugar, os clastos menores resultantes so-
frem erosão e são transportados mais facilmente que os maiores 
iniciais. Em segundo lugar, a fratura de uma grande rocha em 
outras menores estimula o intemperismo adicional porque 
aumenta a área da superfície exposta aos seus processos.”  

(Peterson, J. F. & Sack, D. Gabler, R. E. Fundamentos de Geografia 
Física. São Paulo. Cengage Learning, 2014. P. 291.) 

 

Considerando os tipos de intemperismo relacionados, assi-
nale o do tipo químico: 
A) Desagregação.  
B) Solução/carbonatação.   
C) Expansão e contração térmica. 
D) Congelamento/descongelamento. 

Questão 12 
Geólogos distinguem três importantes categorias de rochas 
com base no seu modo de formação: ígnea, sedimentar e 
metamórfica. Seguem alguns exemplos: 
 

I. Diorito II. Arenito III. Gnaisse IV. Mármore 
 

Considerando os exemplos relacionados, é possível classi-
ficar as rochas como: 
A) I. Ígnea II. Sedimentar III. Metamórfica IV. Sedimentar   
B) I. Sedimentar II. Metamórfica III. Ígnea IV. Sedimentar 
C) I. Ígnea II. Sedimentar III. Metamórfica IV. Metamórfica 
D) I. Metamórfica II. Ígnea III. Sedimentar IV. Metamórfica 
 

Questão 13 
“As características que distinguem os principais tipos de solo 
resultam de regimes de formação de solo, que variam principal-
mente por causa do clima e da vegetação. Em uma larga escala 
de generalização, diferenciações climáticas produzem três regi-
mes principais de formação de solo, a saber: Laterização, Podzo-
lização e Calcificação.”  
(Petersen, J. F. Sack, D & Gabler, R. E. Fundamentos de Geografia Física. 

São Paulo. Cengage Learning, 2014. P. 234.) 
 

Relacione adequadamente os regimes de formação de solo 
às suas respectivas características. 
1. Laterização. 
2. Podzolização. 
3. Calcificação. 
(     ) Requer climas úmidos; ocorre em regiões onde a evapo-

transpiração supera a precipitação significativamente. 
(     ) Ocorre, principalmente, em médias latitudes altas em que 

o clima é úmido com verões curtos e frescos e invernos 
longos e severos. 

(     ) É um regime de formação do solo que ocorre em climas 
tropicais úmidos e subtropicais, como resultado de altas 
temperaturas e precipitação abundante.  

A sequência está correta em  
A) 1, 2, 3. 
B) 2, 1, 3. 
C) 1, 3, 2.  
D) 3, 2, 1.  
 

Questão 14 
Há três formas de relação entre as placas litosféricas ao longo 
de suas margens como resultado de movimentos tectônicos: 
afastando-as, aproximando-as, ou movendo-as lado a lado. 
Considerando os tipos de placas, relacione adequadamente 
as colunas a seguir.  
1. Divergência de placas. 
2. Convergência de placas. 
3. Movimento transformante de placas.  
(     ) Falha de San Andreas, na Califórnia. 
(     ) Fossa Peru-Chile. 
(     ) Cadeia Meso-Oceânica. 
(     ) Vale do Rifte da África Oriental.  
A sequência está correta em 
A) 3, 2, 1, 2.   
B) 3, 2, 2, 1.  
C) 3, 1, 2, 3.   
D) 1, 2, 1, 1.  



⋠ 

     

          
                    7
     

ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOGRAFIA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEED/PR 

Questão 15 
Observe os dois climogramas a seguir: 
 

                                     Gráfico – 1 Illinois                           Gráfico 2 – Sydney 

    
 

É possível inferir que os dois locais têm curvas de temperaturas opostas por que: 
A) Ambos estão na mesma localização geográfica.                                                                                             
B) Peoria (Ilhinois) apresenta amplitude de 11° C e Sydiney 29° C.  
C) Peoria (Ilhinois) apresenta clima subtropical úmido e Sydiney clima continental úmido.   
D) A curva que conecta as 12 temperaturas mensais retrata a variação anual da temperatura e as mudanças na radiação solar, 

conforme evidenciada pelas alterações de temperatura ao longo do ano.  
 

Questão 16 
A imagem de um dado levantamento fotográfico possui 
fotos 23 cm x 23 cm, na escala 1:20.000. Com base nesses, 
assinale a área abrangida por cada foto.  
A) 4,8 km x 4,8 km 
B) 4,7 km x 4,7 km 
C) 4,6 km x 4,6 km 
D) 5,6 km x 5,6 km 

 
Questão 17 
O desmatamento de áreas naturais tem acompanhado a 
história do homem. Sobre o desmatamento na Amazônia, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Uma vez descoberta a Amazônia, suas matas começaram 

a ser exploradas por países como Portugal e Espanha. O 
objetivo era extrair suas possíveis riquezas e implantar a 
pecuária e a agricultura na região. 

(     ) O desmatamento expressivo na Amazônia começou entre 
as décadas de 1940 e 1950, durante a Ditadura Militar, no 
Brasil. 

(     ) Entre o fim do período militar (década 80 e começo da 
década de 1990), a economia brasileira entrou em re-
cessão e os incentivos para migração e ocupação da 
Amazônia aumentaram. 

(     ) O atual período evidencia um aumento do desmata-
mento na Amazônia, ratificado pela conivência do poder 
público.  

A sequência está correta em 
A) F, F, V, F. 
B) V, F, F, V. 
C) V, V, F, F.   
D) F, V, V, V.    
 
 
 
 

Questão 18 
A densidade de drenagem, ou seja, o comprimento dos canais 
por unidade de área varia, segundo diversos fatores ambien-
tais: indica o quanto a paisagem é dissecada por canais; reflete 
tanto a tendência da bacia de drenagem a gerar escoamento 
de superfície quanto a erodibilidade dos materiais de super-
fície. 
 

           Número 1                                                Número 2  

 
 

Após a análise da imagem, é possível concluir que os núme-
ros representam: 
A) 1. Alta densidade 2. Alta densidade  
B) 1. Alta densidade 2. Baixa densidade 
C) 1. Baixa densidade 2. Alta densidade   
D) 1. Baixa densidade 2. Baixa densidade   
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Questão 19 
A violência é um fenômeno complexo, articulado a vários 
elementos estruturais e socioeconômicos. Sobre a violência 
de gênero e racial, analise as afirmativas a seguir.  
I. Em uma sociedade, a distribuição da violência não é homo-

gênea nem aleatória, principalmente a violência letal. 
II. A violência de gênero da qual muitas mulheres são vítimas 

trata-se de expressão da desigualdade de gênero. 
III. A população jovem, preta ou parda é a menos atingida 

pelas diversas formas de violência. 
IV. A estrutura social brasileira possibilitou a manutenção 

do racismo ao longo da História.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II.  
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) I, II e IV.    
 

Questão 20 
“O ecossistema X, que está localizado no clima temperado do 
extremo sul, já representou 2,4% da cobertura vegetal do 
país. Os terrenos planos das planícies e planaltos e as coxilas, 
de relevo suave-ondulado, são colonizados por espécies pio-
neiras campestres, que formam uma vegetação tipo savana 
aberta. Há, ainda, áreas de florestas estacionais e de campos 
de cobertura gramíneo-lenhosa.” As informações se referem 
a um dos principais ecossistemas brasileiros; assinale-o. 
A) Cerrado.     
B) Campos sulinos. 
C) Ecossistemas costeiros.  
D) Pantanal Mato-Grossense. 
 

Questão 21 
O Sistema de Informações Geográficas (SIG), também conhe-
cido como GIS, é uma inovação versátil que armazena infor-
mações geográficas, auxiliando análises de informações 
espaciais e facilitando a produção de mapas digitais. Sobre o 
GIS, analise as afirmativas a seguir. 
I. É uma tecnologia computacional que auxilia o usuário em 

registro, análise, manipulação e exibição de informações 
geográficas provenientes da combinação entre qualquer 
número digital de camadas de mapa, cada uma composta 
por um mapa temático específico. 

II. Apesar de ser utilizado para fazer a escala e a projeção 
de camadas idênticas de mapas, não permite que as 
informações dessas diversas camadas sejam combinadas 
em representações mais complexas. 

III. É muito útil para geógrafos à medida que seja necessário 
resolver problemas com grande quantidade de infor-
mações espaciais e uma variedade de fontes. 

IV. Atualmente, os produtos e as técnicas de cartografia, 
como o GIS, são muito semelhantes aos existentes no 
passado. No entanto, o objetivo de representar a Terra 
continua o mesmo: informar, visualmente, de maneira 
geral, o conhecimento geográfico e espacial. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II.  
B) I e III.                                                                                               
C) II e IV.  
D) III e IV. 

Questão 22 
Observe a tabela com os diferentes tipos de processos de 
instabilidade gravitacional: 
 

Movimento 
Materiais 
comuns 

Velocidade 
típica 

I. Desmoronamento (desli-
zamento rotacional)  

Terra Lenta 

II. Deslizamento linear  
Rochas ou 

detritos 
Rápida 

III. Avalanche  
Gelo e neve 
ou detritos 
ou rocha 

Lenta 

IV. Rastejamento  Solo Rápida 
 

A associação correta entre movimento, materiais comuns 
e velocidade típica está em  
A) I.  
B) II. 
C) III.   
D) IV.  
 

Questão 23 
A quantidade de escoamento se refere ao resultado de vários 
fatores, incluindo a intensidade e a duração de uma tempes-
tade. O número 1, na imagem, apresenta as seguintes carac-
terísticas: solo profundo, vegetação densa, leitos rochosos fra-
turados e declives suaves. O número 2 apresenta os solos finos 
ou ausentes, vegetação escassa e encostas íngremes. 
 

 
                Número 1                           Número 2 

 

Considerando as características descritas, assinale a asso-
ciação correta.  
A) 1. Elevada infiltração e baixo escoamento 2. Baixa infiltra-

ção e alto escoamento 
B) 1. Baixa infiltração e baixo escoamento 2. Baixa infiltra-

ção e alto escoamento    
C) 1. Baixa infiltração e alto escoamento 2. Elevada infiltra-

ção e baixo escoamento 
D) 1. Elevada infiltração e alto escoamento 2. Baixa infiltra-

ção e baixo escoamento  
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Questão 24 
Uma urbanização com ritmo acelerado, cujas taxas são consi-
deradas as mais elevadas do mundo, constitui grande força 
além da modernização autoritária, atuando como um instru-
mento e um produto das políticas governamentais, dos seus 
efeitos previstos e dos ajustes espontâneos da sociedade. Isto 
porque a urbanização é o nexo da articulação do Brasil à 
economia mundial como semiperiferia. Sobre o processo 
brasileiro de urbanização, marque V para as afirmativas verda-
deiras e F para as falsas.  
(     ) O Brasil se tornou um país urbano em poucas décadas. 
(     ) Entre 1950 a 1980, o total de cidades dobrou; mas, o 

crescimento mais significativo ocorreu nas cidades 
pequenas. 

(     ) Dois movimentos complementares caracterizaram a 
urbanização brasileira: a acentuação da concentração 
e a tendência à dispersão.  

(     ) A urbanização foi sustentada em grande parte por uma 
esmagadora maioria de mão de obra barata e pobre. 

(     ) O mercado unificou a economia urbana; quanto maior 
a cidade, menor a possibilidade de multiplicação de 
atividades informais. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, V, F.  
B) V, V, F, F, V.  
C) F, F, F, V, F.   
D) F, V, V, F, V.  
 

Questão 25 
Em 2015, a chocante imagem de uma criança morta em 
uma praia da Turquia se tornou símbolo de uma crise 
migratória que já condenou milhares de pessoas à morte. 
Naquele momento, todos voltaram a sua atenção para a 
questão dos refugiados, das pessoas que fogem de con-
flitos armados em diversas partes do mundo.  
 

 
(Disponível em: https://focanamidia.wordpress.com/2016/04/05/etica-

em-anuncio-publicitario/.) 
 

Podemos afirmar que aquele menino e sua família estavam 
fugindo do seguinte conflito:   
A) Guerra Civil, na Síria.  
B) Guerra Santa, no Iraque. 
C) Guerra Militar, na Somália. 
D) Guerra Bélica, no Afeganistão. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Questão 26 
“Os Estados Unidos anunciaram, em 30 de agosto de 2021, o 
fim da retirada de cidadãos norte-americanos e aliados do 
Afeganistão. O anúncio foi feito pelo general Kennth ‘Frank’ 
McKenzie, durante coletiva de imprensa no Pentágono, e 
marca a saída militar do país após quase 20 anos de ocupação.” 
 

 
(Foto histórica. Último militar deixando Cabul / Divulgação/ 

Departamento de Defesa dos EUA.) 
 

Sobre a guerra travada pelos Estados Unidos no Afeganistão e 
sua política intervencionista, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os Estados Unidos derrubaram o governo do Talibã com 

o objetivo declarado de encontrar os responsáveis pelos 
ataques realizados em 11 de setembro de 2001.  

B) A Doutrina Bush, adotada no início da ocupação do 
Paquistão, prega a guerra preventiva para se defender de 
qualquer suposta ameaça à sua segurança nacional. 

C) Apesar da maior parte dos terroristas responsáveis pelo 
ataque ao Word Trad Center serem provenientes da Arábia 
Saudita, os EUA optaram por invadir o Paquistão, devido 
ao fato de terem escondido os terroristas, e o Iraque, 
base de treinamento e apoio ao Talibã. 

D) Os atentados de 11 de setembro de 2001 serviram como 
justificativa para manter e expandir todo o aparato militar 
estadunidense ao redor do mundo. Ademais, também 
conferiu aos EUA a retórica necessária para impor seus 
interesses imperais sob outras nações de forma unilateral, 
seja por meio do emprego da força, ou da expansão de suas 
ilhas de interesse. 

  

Questão 27 
O Talibã controlou o Afeganistão entre 1996 e 2001. Em 
2001, foram retirados do poder por uma coalizão militar 
liderada pelos Estados Unidos. No dia 15 de agosto de 
2021, o Talibã conseguiu tomar a cidade de Cabul, voltando 
a controlar o país e a impor regras rígidas de comporta-
mento ligadas a uma interpretação radical e restrita das 
leis islâmicas, como uso obrigatório de burca para mulhe-
res; as mulheres não podem andar desacompanhadas; os 
homens devem usar barba; dentre outras. Podemos afir-
mar que o movimento Talibã é formado por um grupo: 
A) Nacionalista curdo que luta contra o Estado Islâmico.  
B) Um movimento fundamentalista islâmico xiita nascido no 

Irã. 
C) Fundamentalista islâmico sunita que opera no Afeganistão 

e Paquistão. 
D) Fundamentalista islâmico, que surgiu em reação a inva-

são norte-americana no Afeganistão, em 2001. 
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Questão 28 
“Os processos de integração regional em curso hoje, na América 
Latina, têm sido marcados por uma lógica territorial que tem 
concebido grandes áreas do espaço geográfico latino-ameri-
cano como ‘vazios demográficos’ ou ‘terras disponíveis’.”  

(Gonçalves, 2012.) 
 

Considerando a afirmação de Carlos Walter Porto Gonçalves, 
como também a formação socioespacial da América Latina, é 
INCORRETO afirmar que: 
A) A doutrina do “Destino Manifesto” foi utilizada para a 

legitimação e justificação da guerra contra o México, 
conflito que resultou na anexação, por parte dos EUA, de 
uma área do território mexicano correspondente, hoje, 
aos estados da Califórnia, Novo México, Utah, Nevada, 
Arizona e Colorado. 

B) Essa forma de conceber o espaço geográfico latino-ameri-
cano citado por Gonçalves (“vazios demográficos” ou 
“terras disponíveis”) remonta ao legado colonial que atra-
vessa a formação socioespacial da região e a própria posição 
que o continente americano ocupou no processo de forma-
ção do sistema-mundo moderno-colonial. 

C) Os processos de construção de infraestrutura para a região 
têm sido marcados por uma lógica territorial que concebe 
grandes áreas do espaço geográfico sul-americano como 
sendo “vazios demográficos”. Essa concepção oculta o fato 
de que muitas dessas áreas não apenas são ricas em biodi-
versidade, como ocupadas por uma grande diversidade de 
populações. 

D) O fato de a maior parte dos países latino-americanos terem 
uma estrutura fundiária com alta concentração de terras em 
poucas mãos acaba sendo um empecilho para os grandes 
investimentos das corporações transnacionais, tendo em 
vista que, com uma só operação de compra por grandes 
valores, podem adquirir enormes extensões de terras, o que, 
dificilmente, obteriam retorno financeiro, fazendo com que 
essas atividades não fossem rentáveis.  

 

Questão 29 
“No limiar do século XXI, as ciências, particularmente, as sociais e 
as humanas, são desafiadas a discutir as relações, os processos, as 
estruturas econômicas, políticas, geográficas, históricas, culturais 
e sociais em escala global. O pensamento científico, em suas 
produções mais notáveis, elaborado primordialmente com base 
na reflexão sobre a sociedade nacional, não é suficiente para 
apreender a constituição e os movimentos da sociedade global. O 
paradigma clássico das ciências sociais foi constituído, e continua 
a se desenvolver, com base na reflexão sobre as formas e os 
movimentos da sociedade nacional. Mas a sociedade nacional 
está sendo recoberta, assimilada ou subsumida pela sociedade 
global. A sociedade global apresenta desafios empíricos e meto-
dológicos, históricos ou teóricos, que exigem novos conceitos, 
outras categorias, diferentes interpretações.”  

(Ianni, 1994. Com adaptações.) 
 

Com o passar dos séculos, a humanidade vem, através da 
produção cultural e tecnológica, “encurtando as distâncias” 
entre os povos e continentes. Considerando este novo para-
digma, explicita satisfatoriamente uma causa da mundializa-
ção do sistema capitalista:  

A) A expansão marítimo-comercial europeia, o fim da Guerra 
Fria, o consequente e crescente movimento de desregulação 
dos mercados e, sobretudo, a desregulação dos sistemas 
financeiros e dos mercados de capitais. 

B) O avanço e a difusão das tecnologias de informação e comu-
nicação e dos novos formatos organizacionais associados, 
que promovem e aceleram em escala mundial a interco-
nexão entre vários tipos de organizações.   

C) A configuração do espaço geográfico internacional em redes, 
sejam elas de transporte, de comunicação, de cidades, de 
trocas comerciais ou de capitais especulativos, propiciando, 
assim, uma maior difusão de conhecimento.  

D) A homogeneização e a padronização dos elementos produti-
vos e culturais, criando uma hegemonia em que os principais 
centros de poder exercem um controle ou uma maior 
influência sobre as regiões economicamente menos favore-
cidas, obliterando, dessa forma, suas matrizes tradicionais.  

 

Questão 30 
“Atualmente, não é incomum depararmos com aqueles que 
defendem o fim do rural, endossando a teoria da urbanização 
completa. Uma outra vertente de pensamento mantém um 
direcionamento para a dicotomia das relações rurais x urbanas.”  

(GOMES, 2013.) 
 

A ONU recomenda sobre a distinção entre áreas urbanas e 
rurais que o país deve: 
 

“como as características que diferenciam as áreas urbanas e 
rurais diferem de um país para outro, a distinção entre as 
zonas urbanas e rurais da população ainda não pode ser 
condensada em uma única definição aplicável a todos os 
países e até mesmo à maior parte das países de uma região. 
Quando não existem recomendações sobre esta questão, os 
países devem estabelecer as suas próprias definições de 
acordo com as suas necessidades específicas”.  

(ONU, 2008.  P. 124 apud GOMES, 2013.) 
 

No Brasil, o órgão responsável pelo censo rural e urbano é 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
Infere-se que a definição oficialmente empregada pelo 
IBGE para estabelecer área urbana ou rural é: 
A) Densidade populacional. 
B) Acesso a serviços e instalações considerados tipicamente 

urbanos. 
C) Predomínio de atividades agrícolas pela população eco-

nomicamente ativa. 
D) Lei de cada município, pois as câmaras municipais são as 

responsáveis por elaborar leis e normas que indicam tal 
diferenciação.  

 

Questão 31 
O período da globalização é marcado pela formação de 
diversos blocos econômicos. Um dos mais importantes, a 
União Europeia, é formado por 28 países que praticam livre 
comércio entre si e facilitam o trânsito de sua população. 
Entretanto, em 2020, este bloco econômico vivenciou uma 
crise político-econômica com a saída de um de seus prin-
cipais membros, ficando conhecido como Brexit. Dos mem-
bros relacionados, deixou a União Europeia em 2020: 
A) Suíça. 
B) Bélgica.  
C) Alemanha.                                                                                               
D) Reino Unido. 
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Questão 32 
“Até 1853 éramos todos ‘curitibanos’. O nome Paraná nos foi 
imposto pelo Rio de Janeiro Imperial, depois da criação do 
Amazonas, um estado com nome de rio. Aqui fizeram a mesma 
coisa sem consultar a população. E o que pouca gente sabe é 
que o curitibano sempre esteve mais próximo da cultura 
espanhola e guarani, porque a base do nosso desenvolvimento 
foi o comércio tropeiro, além da vigência do Tratado de 
Tordesilhas, que dava à Espanha o domínio de metade do 
continente americano.”             

(Crocetti, 2012. P. 50.) 
 

Sobre a ocupação territorial do estado do Paraná NÃO é 
possível afirmar que: 
A) Os primeiros núcleos estáveis de povoamento do Paraná e 

região onde se localizaram recebeu o nome de Guairá. A 
estratégia espanhola de ocupação das terras se deu pelo 
modelo de reduções jesuíticas.  

B) O litoral foi ocupado por expedições vicentistas em meados 
do século XVI, que, num primeiro momento, faziam apenas 
sondagens para a Coroa Portuguesa. Com a descoberta de 
ouro passaram a fazer uma ocupação mais sistemática.  

C) O ciclo do ouro no Paraná se iniciou no começo do século 
XVII, se concentrando ao longo dos rios Nhundiaquara e 
Marumbi; teve pouco impacto no povoamento, principal-
mente do litoral, devido ao caráter itinerante de sua pro-
dução.  

D) Na época da chegada dos portugueses ao Brasil, o planalto 
curitibano era ocupado principalmente por tribos Jê e Tupi-
Guarani. Os conquistadores buscavam ouro, prata e pedras 
preciosas; massacraram os indígenas que não se subme-
teram à escravidão.  

 

Questão 33 
“A ciência, seja geográfica ou de outra ordem disciplinar, 
sempre foi um poderoso instrumento de intervenção estatal, 
dentro de um contexto geopolítico mundial-regional fomen-
tado pelas potências imperialistas.”  

(Gandra, 2009.) 
 

Um exemplo da importância dessas ciências para o interesse 
geopolítico foi o Tratado Antártico, elaborado em Washing-
ton (1959), por ocasião do Ano Geofísico Internacional (1957-

1958), que se apresentava como legítimo instrumento jurídico 
internacional que regulava a questão dos reclames territo-
riais na região austral. Sobre Tratado Antártico e a Geopolí-
tica Antártica brasileira, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) O Tratado Antártico protelou a discussão dos reclames 

territoriais da região para o ano de 2048, quando ocorrerá o 
fim de sua vigência.       

B) O Brasil ficou fora da elaboração do Tratado Antártico, 
pois não apresentou nenhum projeto científico para a 
Antártida (expedição ou instalação de base de pesquisa). 

C) Em 1982, o governo brasileiro oficializou, na ONU, reivin-
dicação por parte do território antártico que fica na área 
onde se localiza a Estação de Pesquisa Comandante Ferraz.  

D) O Brasil somente oficializou o seu interesse em fazer 
expedições e pesquisas na Antártida em 1975, quando o 
governo Geisel enviou o Termo de Adesão ao Tratado 
Antártico ao governo dos Estados Unidos.  

Questão 34 
De acordo com David Harvey (2011, p. 7), em “O Enigma do 
Capital”, “o capital é o sangue que flui através do corpo político 
de todas as sociedades que chamamos de capitalistas, espa-
lhando-se, às vezes, como um filete e outras vezes como uma 
inundação, em cada canto e recanto do mundo habitado. É 
graças a esse fluxo que nós, que vivemos no capitalismo, 
adquirimos nosso pão de cada dia, assim como nossas casas, 
carros, telefones celulares, camisas, sapatos e todos os outros 
bens necessários para garantir nossa vida no dia a dia”. 

(Harvey, 2011. P. 7.) 
 

Os quatro maiores gargalos do transporte  
marítimo mundial 

 

O Ever Given, um navio de transporte de contêineres de 400 
metros de comprimento, está encalhado no Egito, desde a 
terça-feira (23/03/21), travando uma via de transporte 
marítimo vital entre a Ásia e a Europa. A interrupção do 
tráfego de navios pelo canal trouxe novos problemas ao 
comércio mundial, já comprometido pela pandemia de 
Covid-19. Dezenas de embarcações, incluindo diversos pe-
troleiros, estão, agora, esperando em ambos os lados do 
canal. Muitos outros foram redirecionados, o que pode alon-
gar a viagem em até quinze dias.  

(DW Economia. Em: 27/03/2021. Com Adaptações.) 
 

A interrupção do fluxo, seja de capitais ou de mercadorias, 
pode gerar desabastecimento e provocar crises severas 
para países e empresas. Qual via de circulação, que faz 
ligação entre Ásia e Europa, estava interrompida em 23 de 
março de 2021?  
A) Canal de Suez. 
B) Canal do Panamá.  
C) Estreito de Ormuz. 
D) Estreito de Malaca. 

 
Questão 35 
Com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os 
países capitalistas iniciaram uma verdadeira guerra na busca 
do controle dos mercadores consumidores. Esse foi o principal 
efeito do chamado “mundo globalizado”, pois, diante da limi-
tação unitária, as nações resolveram se unirem em blocos 
econômicos, inicialmente regionais, com o objetivo de facilitar 
o alcance dos mercados, além da mútua ajuda entre os mem-
bros. Em relação aos principais blocos econômicos atualmente 
estabelecidos, assinale a alternativa correta. 
A) Em 2021, o Brasil deixou de fazer parte dos países que 

constituem os BRICS.                                                                                               
B) O MCCA, Mercado Comum Centro-Americano, é formado 

por países da América Central. 
C) Após a saída da Inglaterra, a União Europeia passou a não 

ser mais considerada como o maior bloco econômico do 
mundo atual, perdendo sua posição para a OTAN. 

D) A Venezuela passou a integrar o MERCOSUL, em 2006, e, 
desde então, se colocou como um dos estados-parte do 
tratado; estando, atualmente, com sua posição consolidada, 
bem como sendo um dos principais membros. 
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Questão 36 
“Oito anos após um incêndio que destruiu grande parte da 
Estação Comandante Ferraz e deixou dois mortos, o Brasil 
inaugurou, no dia 15 de janeiro, sua nova base para pesquisas 
científicas na Antártida.”  

(Folha de São Paulo, 2020.) 
 

Em 1959, doze países, incluindo Estados Unidos e União Sovié-
tica, firmaram o chamado Tratado da Antártida. Pelo acordo, 
os países signatários concordavam em suspender as querelas 
sobre a divisão do continente. Também preconizava que, até 
que uma solução fosse encontrada, o continente seria usado 
para fins de pesquisas científicas por todos, desde que respei-
tados alguns limites. Das afirmações relacionadas, seria uma 
possível razão para o interesse dos países no continente 
Antártico: 
A) Especialistas enxergam a Antártida como uma possível 

nova fronteira para a descoberta de medicamentos. 
B) Sendo um continente praticamente desabitado, é propícia a 

execução de testes militares, incluindo equipamentos e ar-
mamentos radioativos. 

C) O interesse brasileiro na região é basicamente relacionado à 
possibilidade de realização de experimentos científicos, já 
que as rotas para o continente se encontram longe de nossa 
fronteira marítima.  

D) Todos os países consideram a região ideal para a construção 
de estações de pesquisas científicas, pois o continente não 
apresenta grandes interesses econômicos como mineração 
e exploração de petróleo.   

 

Questão 37 
No Brasil, um grande leque de grupos humanos costuma ser 
agrupado sob diversas categorias – populações, comuni-
dades, povos, sociedades, culturas – cada qual acompanhada 
por um dos seguintes adjetivos: tradicionais, autóctones, 
rurais, locais, ‘residentes’. Quaisquer dessas combinações é 
problemática em razão da abrangência e da diversidade de 
grupos que engloba. Sobre esses grupos humanos brasileiros, 
é possível afirmar que: 
A) Ao contrario dos índios, os quilombos, os quilombolas e os 

caiçaras são étnica e historicamente o mesmo grupo social, 
se diferenciando apenas devido ao território que ocupam.  

B) Se pensarmos somente a partir de uma perspectiva etno-
gráfica, as diferenças entre as sociedades indígenas, os 
quilombos, os caboclos, os caiçaras e demais grupos ditos 
tradicionais não são significativas.  

C) A expressão “quilombo” não era usada no período Colo-
nial, sendo criada a partir da segunda metade do século 
XX por pesquisadores para destacar algumas comuni-
dades formadas majoritariamente por pessoas negras.  

D) É possível afirmar que o quilombo brasileiro é uma cópia do 
quilombo africano reconstituído pelos escravizados para se 
opor a uma estrutura escravocrata, pela implantação de 
uma outra estrutura política, na qual se encontravam “todos 
os oprimidos”. 

 
 
 

Questão 38 
A instabilidade financeira em um país pode fazer com que 
investidores externos reavaliem suas expectativas quanto ao 
desempenho de países vizinhos com o mesmo perfil de risco.  
A análise da evolução da economia brasileira retrata que a 
dinâmica macroeconômica doméstica é influenciada pelo 
desempenho dos países centrais em virtude alguns fatores. 
Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. O Brasil comumente precisa absorver recursos externos 

para financiar seus deficits em transações correntes, causa-
dos pelos deficits na balança de serviços e pelas significativas 
remessas de rendas de investimento direto e de portfólio e 
do pagamento de juros ao exterior.  

II. A vulnerabilidade da economia brasileira a choques exter-
nos se deve à sua pauta de exportações historicamente 
baseada em commodities.  

III. A abertura comercial tende a amplificar o impacto de cho-
ques nos termos de troca no produto doméstico, enquanto 
a liberalização financeira reduz, marginalmente, a volati-
lidade na produção. 

Está correto o que se afirma em  
A) I, II e III.  
B) II, apenas.  
C) I e III, apenas.  
D) II e III, apenas. 
  

Questão 39 
“A mineração, as hidrelétricas e as madeireiras se expandem, 
exigindo do poder público a construção de linhões, portos, 
asfaltamento e abertura de estradas e de hidrovias e, conse-
quentemente, valorização das terras. Está pronto o caldo para o 
aumento e o acirramento dos conflitos e, sobretudo, para o 
crescimento da concentração da propriedade latifundiária.” 

(CPT, 2015. P. 10. Com adaptações.) 
 

Considerando as dificuldades e desafios enfrentados pelas 
comunidades tradicionais, assinale a afirmativa correta.    
A) São pouquíssimos os casos na realidade brasileira de expul-

são de populações ribeirinhas, tradicionais, quilombolas, 
pesqueiras pela ação predatória do grande capital e inves-
tidas dos grandes empreendimentos.  

B) O incessante interesse do grande capital tende a não 
mais ameaçar as vidas dos povos das florestas, ribeiri-
nhos, pesqueiros, quilombolas e indígenas em decorrên-
cia do estabelecimento de relações comerciais dura-
douras.  

C) Até o começo do século XX, os índios eram tratados como 
crianças órfãs, definindo a condição de tutela que, juri-
dicamente, foi reafirmada no Código Penal de 1916, 
considerados como “menores de idade” e “relativamente 
incapazes”, mantendo o princípio da tutela. 

D) As décadas de 1970 e 1980 foram momentos marcantes 
em termos de retrocessos na interpretação da condição 
de vida dos povos indígenas e nas condições de trabalho 
do principal órgão de proteção, que havia sido reconfi-
gurado e fortalecido pelo regime civil militar. 
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Questão 40 
O Paraná, que oferecia aos migrantes dos anos 40 e 50 
condições favoráveis para a aquisição de terras e uma even-
tual prosperidade econômica, com os seus programas de 
colonização bem definidos e organizados, transformou-se, a 
partir dos anos 60. São consideradas mudanças no perfil da 
produção agrícola e ocupação territorial no Paraná, a partir 
dos anos 60, EXCETO: 
A) Aceleração da produção de soja.  
B) Diminuição e quase eliminação de algumas áreas de 

cafezais. 
C) Conversão em região de acolhida, em zona de recepção 

de fluxos migratórios.  
D) Transformação nas relações de trabalho e mecanização 

nos setores mais dinâmicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




