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FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO  

 
Questão 01 
A intencionalidade educativa demanda consciência do trabalho escolar, incluindo a compreensão de seus problemas, de suas 
potencialidades e dos desafios que precisarão ser enfrentados, a fim de que sejam pensados e organizados os meios para o 
alcance dos propósitos que serão fixados. Trata-se da adequação, do real e do ideal, sem perder de vista que seu caráter 
utópico – o que ainda não existe – se estabelece em torno do que pode existir e de como deve ser encaminhado para que 
exista o que pode existir. Nesse cenário, a avaliação:  
I. Assume o relevante papel de viabilizar a construção de projetos exequíveis e iminentemente exitosos, porque são pautados 

em uma visão crítica da realidade concreta existente. Para isso, faz-se necessário superar a visão linear, pontual e 
inconclusiva que, em geral, incide sobre a avaliação na perspectiva formativa.  

II. Permite o olhar atento sobre o percurso já trilhado, que serve de norte para a manutenção do que foi produtivo, eliminação 
do que não foi e projeção de novas investidas que, por sua vez, deverão ser reincidentemente analisadas.  

III. Deverá interpretar o passado, visando traçar intervenções que traduzam o anseio de tornar presente o futuro projetado, 
sendo realizada em circunstâncias específicas, comumente ao final de percursos, em acordo com a dinamicidade que deve 
caracterizar o processo ensino e aprendizagem para possibilitar melhorá-lo sempre que necessário.  

IV. E o planejamento se fundem em um movimento dialético que os une em propósitos e em compromisso com a construção 
de uma escola democrática, tanto em respeito ao ensino que ministra quanto à aprendizagem dos saberes que veicula.  

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

Questão 02 
Qualidade na educação é um conceito complexo que pode se modificar conforme o contexto, os valores, a cultura e a identidade de 
cada local. O assunto está sempre presente nas discussões sobre as políticas públicas da educação no país. Isso ocorre porque uma 
educação de qualidade é fundamental para promover mudanças significativas. Sabemos que sem ela não haverá condições de 
alcançar avanços fundamentais em nosso país. A educação de qualidade perpassa todos os âmbitos da escola, mas certamente é o 
professor o profissional de papel fundamental nesse ambiente, em razão de sua responsabilidade na disseminação, na mediação e 
na transmissão dos conteúdos historicamente construídos pela humanidade. Considerando os fatores relacionados à gestão da sala 
de aula com impacto no sucesso ou no fracasso escolar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.   
(     ) A interação do professor com seus alunos é fundamental para a aprendizagem, uma vez que ela torna possível estabelecer novas 

ações que influenciem no desenvolvimento, agindo na zona de desenvolvimento potencial. Essa interação possibilita ao aluno a 
apropriação dos instrumentos cognitivos/culturais para desenvolver os processos psicológicos cognitivos superiores.  

(     ) Para que as estratégias de aprendizagem modifiquem as estruturas cognitivas, é preciso cuidar tanto do planejamento quanto da 
execução das situações de ensino-aprendizagem.  

(     ) A organização didática docente confere clareza aos conteúdos, mas torna a sala de aula rígida, em alguns momentos impedindo 
o estabelecimento de objetivos e a organização de procedimentos que garantam a aprendizagem, inclusive para os alunos com 
maior risco de fracasso escolar, que devem ter experiência de êxito escolar.  

(     ) O estabelecimento de rotinas dificulta a aprendizagem, pois impede que o aluno ouse e se lance em direção ao desconhecido, 
além disso, a configuração de uma rotina dificulta que o professor escute seus alunos sobre as eventuais dificuldades individuais 
observadas no cotidiano. 

(     ) A tensão entre a prática pedagógica e as necessidades dos alunos é um dos fatores para a ocorrência das dificuldades de 
aprendizagem.  

(     ) Na prática pedagógica e no atendimento das necessidades dos alunos, destaca-se a importância do professor como mediador 
que privilegia mais a forma e menos o conteúdo, estabelecendo vínculos de amizade com seus alunos.  

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F, V, F. 
B) V, V, F, F, F, V. 
C) F, F, V, V, F, V. 
D) F, F, V, V, V, F. 
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Questão 03 
De acordo com os princípios básicos para a educação infantil expressos no  Referencial Curricular do Estado do Paraná, por 
seu caráter educativo atrelado à exigência de formação mínima e específica dos profissionais e ao fato de estarem 
submetidas a legislações que regulam seu credenciamento e funcionamento, a educação infantil como primeira etapa da 
educação básica deve seguir os princípios estabelecidos nas suas diretrizes, definidos no Art. 6º, cujas propostas pedagógicas 
devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos. Assinale, a seguir, a alternativa cujos conceitos se referem aos 
princípios éticos e políticos, respectivamente. 
A) Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões e questionamentos por meio de diferentes linguagens. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, pala-
vras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus 
saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades como as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

B) Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), 
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiên-
cias emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e 
sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos por meio de dife-
rentes linguagens. 

C) Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conheci-
mento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Participar ativamente, com adultos e outras 
crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades 
da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e 
elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

D) Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos 
de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição 
escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhe-
cimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais e corporais. 

  

Questão 04 
A educação é contínua construção e reconstrução do real, o movimento intelectual que ela comporta, e do qual importa, não 
pode ser senão uma dupla mão de desintegração das ordens intuídas e percebidas e de uma recomposição dessas mesmas 
ordens, tendo, por horizonte, uma aventura mental e, por ambição, a comunicação. Em síntese, a conduta do espírito exige 
sempre o vaivém do todo à parte e da parte ao todo. Diante do exposto, e considerando que quando o professor se posiciona 
perante os objetivos de sua ação pedagógica ele apresenta seus limites, determina até onde vão seus conhecimentos sobre 
o assunto que pretende ensinar, assim como é sabedor do que se está trabalhando em cada situação, são considerados tipos 
de objetivos que devem estar presentes em seu planejamento:  
I. Comportamentais: objetivos que possam ser previstos, observados, medidos e comparados sabendo que o conhecimento 

não é algo pronto e acabado, mas algo em constante movimento e transformação. 
II. Abertos: descrevem um encontro educacional. Um encontro que pode ser uma situação criada para permitir que aflorem 

as características individuais dos alunos, um problema que os alunos devem enfrentar ou ainda uma tarefa a executar. Essa 
descrição não estipula o que os alunos devem aprender no encontro planejado. É um objetivo que apenas anuncia uma 
condição, não sendo o desempenho previsível ou programável.  

III. Provocativos: consistem em oferecer ao aluno um problema bem determinado, mas com múltiplas possibilidades de 
solução. O indivíduo deve por em ação sua imaginação para resolver o problema. É um objetivo que especifica a condição e 
o critério, mas não o desempenho. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 05 
O Referencial Curricular do Estado do Paraná define-se pelos aspectos legal e normativo e apresenta caráter obrigatório para 
a elaboração das propostas pedagógicas das instituições que ofertam educação infantil e ensino fundamental, bem como 
assegura os direitos e objetivos de aprendizagem nessas etapas, em cada ano de estudo, nas redes públicas e privadas, tendo 
em vista os contextos sociais, econômicos e culturais de cada região do Estado. São considerados princípios orientadores do 
Referencial Curricular do Estado do Paraná: 
I. Educação inclusiva que identifique as necessidades dos estudantes para organizar os recursos de acessibilidade e realizar 

atividades pedagógicas específicas que promovam o acesso do estudante aos espaços escolares e a valorização da 
diversidade, compreendendo o estudante em seu contexto relacional. 

II. Educação como direito subjetivo de todos os cidadãos, sendo premissa para o exercício pleno da cidadania; prática 
fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, compreendendo a sociedade atual e seus processos de relação, além da 
valorização da experiência social do aluno.  

III. Transição entre as etapas da educação básica, respeitando as fases do desenvolvimento dos estudantes e a ressignificação 
dos tempos e espaços da escola, no intuito de reorganizar o trabalho educativo. 

IV. Igualdade e equidade, no intuito de assegurar os direitos de acesso, inclusão e permanência com qualidade no processo de 
ensino e aprendizagem, bem como superar as desigualdades existentes no âmbito escolar.  

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

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 06 
De acordo com Brian Harley (2009), “da mesma forma que os canhões e os navios de guerra, os mapas foram as armas do 
imperialismo”. Considerando a articulação entre mapas e geopolítica, assinale a afirmativa correta. 
A) Os mapas são produções técnicas e matemáticas; portanto, sua exatidão os exime de discursos políticos sobre os espaços e 

territórios. 
B) A cartografia é uma forma de conhecimento científico e, como tal, isenta de aspectos relacionados à visão de mundo dos 

cartógrafos. 
C) A história dos mapas está profundamente relacionada à construção dos estados nacionais territoriais, em especial a partir 

do século XIX. 
D) As distorções presentes nas projeções dos mapas, como os políticos em pequena escala, indicam ajustes técnicos para 

melhor expressar a organização espacial. 
 

Questão 07 
Sobre a preservação, a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) A preservação ambiental pressupõe áreas naturais e protegidas sem ocupação humana que devem permanecer intocadas 

pelo ser humano, podendo ser visitadas somente para pesquisa e com número restrito de visitantes.  
(     ) A conservação ambiental implica no uso sustentável da natureza, a exemplo da adoção da agricultura regenerativa que 

resguarda os ecossistemas utilizando práticas como a rotação de culturas, o recobrimento das plantas e a não utilização 
de pesticidas.  

(     ) A unidade intrínseca entre homem e natureza é fundamental para o progresso das sociedades humanas, uma vez que o 
equilíbrio entre o tamanho do território e a abundância de recursos naturais favorecem o desenvolvimento humano.  

(     ) A construção do conceito de sustentabilidade buscou articular o uso econômico dos recursos naturais, a preservação da 
natureza e o total populacional máximo suportado pelo Planeta de modo a garantir o progresso da humanidade.  

(     ) A associação entre desenvolvimento e sustentabilidade implica a articulação de três condições: o crescimento e a 
equidade econômica, a conservação dos recursos naturais e do ambiente, bem como o desenvolvimento social. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, V, F. 
B) V, V, F, F, V.  
C) F, V, F, F, V. 
D) F, F, V, V, F. 
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Questão 08 
Analise a imagem a seguir: 
 

 
(Sacada, litogravura de Maurits C. Escher, 1945. Disponível em: https://classic.exame.com/wp-content/uploads/2016/09/size_960_16_9_ 

escher7.jpg?quality=70&strip=info&w=920. Acesso em: 23/06/2022.) 
 

A imagem de Mauritius Escher remete à seguinte técnica cartográfica: 
A) Mapas artísticos. 
B) Variação escalar. 
C) Anamorfose geográfica. 
D) Representação euclidiana. 
 

Questão 09 
Sobre o fenômeno El Niño, analise as afirmativas correlatas e a relação proposta entre elas. 
I. “Tal fenômeno é uma alteração do sistema atmosférico-oceânico do Pacífico Sul que impacta o tempo meteorológico e o 

clima em todo o Planeta, cuja denominação técnica é El Niño-Oscilação Sul (ENOS). Consiste em um aquecimento anormal 
das águas superficiais do Oceano Pacífico, na latitude equatorial, com o consequente enfraquecimento dos ventos alísios.” 

 

PORQUE 
 

II. “Os episódios El Niño ocorrem de modo irregular, com frequência de dois a sete anos e começam, em geral, no meio do 
ano, durando de 6 a 18 meses. Eles atingem seu máximo próximo ao Natal.” 

 

Assinale a alternativa correta. 
A) A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda, falsa. 
B) A primeira é uma afirmativa falsa e a segunda, verdadeira. 
C) As duas afirmativas são verdadeiras, mas sem relação de causalidade entre si. 
D) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica corretamente a primeira. 
 

Questão 10 
Sobre a relação entre efeito estufa e aquecimento global, analise as afirmativas correlatas e a relação proposta entre elas. 
I. “O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), órgão das Nações Unidas responsável por sistematizar 

informações científicas a respeito das mudanças climáticas, afirma que há 90% de certeza de que o aumento de temperatura 
na Terra está sendo causado pela ação do homem.” 

 

PORQUE 
 

II. “A partir da Revolução Industrial, o homem passou a emitir quantidades significativas de gases de efeito estufa (GEE), em 
especial o dióxido de carbono (CO₂). Nesse período, a concentração original de 280 ppm4 (partes por milhão) desse gás 
cresceu até os atuais 400 ppm5, intensificando, significativamente, o efeito estufa.” 

 

Assinale a alternativa correta. 
A) A primeira é uma afirmativa falsa e a segunda, verdadeira. 
B) A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda, falsa. 
C) As duas afirmativas são verdadeiras, mas sem relação de causalidade entre si. 
D) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica corretamente a primeira. 
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Questão 11 
Analise os textos a seguir. 
 

Texto I 
 

Li essa semana que um grupo estava organizando um “plebiscito informal para separar o Sul do resto do Brasil”. Fui olhar a 
página do tal grupo no Facebook e encontrei aquilo que eu já imaginava: um monte de gente reclamando que os sulistas (e, 
principalmente, os gaúchos) trabalham muito e pagam impostos para sustentar os nordestinos. Não faltam, obviamente, 
menções ao Bolsa Família. Lendo aquilo até parece que os programas sociais comprometem a maior parte do orçamento público 
e quem mais paga tributos são os ricos. 

(AUGUSTIN, André Augusto. O sul financia o Brasil. Ou seria o contrário? Publicado em: 27/07/2016). Disponível em: 
https://enquantoseluta.wordpress.com/2016/07/27/o-sul-financia-o-brasil-ou-seria-o-contrario/ Acesso em: 24/06/2022.) 

 
Texto II 

 

 
(Adaptado de André Augusto Augustin. O sul financia o Brasil. Ou seria o contrário? Disponível em:https://enquantoseluta.wordpress.com/2016/07/27/ 

o-sul-financia-o-brasil-ou-seria-o-contrario/ Publicado em: 27/07/2016. Acesso em: 24/06/ 2022.) 
 

No Brasil, é bastante conhecido o movimento separatista da região Sul, que buscou se separar do país e formar um estado 
nacional independente desde, pelo menos, o século XIX. Embora ainda não tenham conseguido lograr êxito em sua intenção, 
o desejo separatista se faz presente, ainda hoje, entre certos grupos gaúchos, catarinenses e paranaenses. Assinale, a seguir, 
a afirmativa que evidencia a contradição entre os argumentos apresentados pelos grupos separatistas e a charge. 
A) A charge demonstra que, ao contrário dos argumentos dos grupos separatistas, a região Sul depende das demais regiões 

brasileiras. 
B) Os grupos separatistas afirmam que, com seu trabalho, “sustentam” o Brasil e a charge reforça o argumento por eles 

apresentado. 
C) A charge destaca a importância econômica da região Sul no contexto da federação brasileira, que mantém programas sociais 

como o Bolsa Família. 
D) Os grupos separatistas baseiam seus argumentos nas diferenças sociais e históricas entre a região Sul e o restante do Brasil, 

apresentado como decadente na charge. 
 

Questão 12 
Solos degradados são aqueles que sofreram transformações físicas, químicas e biológicas que ocasionaram a redução ou a 
eliminação de sua capacidade produtiva. Sobre os processos de degradação dos solos, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A volatização impacta negativamente os solos porque promove acréscimos excessivos de nitrogênio, em especial a amônia 

(NH3), que se relaciona ao manejo inadequado de solos.  
B) A acidificação corresponde à redução do pH dos solos em virtude do aumento de substâncias como o alumínio (Al), o que 

desequilibra sua composição química e dificulta o crescimento das plantas. 
C) A compactação corresponde ao empobrecimento dos solos relacionado ao pisoteio de animais e utilização de maquinário 

pesado que, de um lado, retira a vegetação que os cobre e, de outro, diminui sua aeração. 
D) A lixiviação é um processo de “lavagem” dos solos e de seus nutrientes pelas águas das chuvas e enxurradas e acontece 

quando a retirada da vegetação os deixam desnudos e propícios à perda de partículas e nutrientes. 
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Questão 13 
Considerando as escalas cartográfica e geográfica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) A escala cartográfica é uma operação matemática que estabelece uma relação de proporção entre o real e a 

representação.  
(     ) A escala geográfica não é um elemento do mapa como a cartográfica, mas uma forma de concepção a respeito do espaço 

representado. 
(     ) Ao modificar a escala cartográfica aplica-se um efeito “zoom” na representação, o que não afeta a representação do 

espaço.  
(     ) A escala é uma operação matemática de uso exclusivo da cartografia, voltada a demonstrar quantas vezes o real foi redu-

zido numa representação. 
(     ) As escalas cartográfica e geográfica são inversamente proporcionais, ou seja, quanto menor a escala cartográfica, maior a 

escala geográfica do fenômeno representado. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, F, V. 
B) F, V, F, V, F. 
C) F, F, V, F, F. 
D) V, V, F, F, V. 
 

Questão 14 
Sobre a ciência geográfica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) A construção da ciência geográfica ocorreu ao longo dos séculos XV e XVI, quando, a partir das Grandes Navegações, houve 

ampliação do mundo conhecido pelos europeus, que precisaram, então, mapear esses espaços para melhor dividi-los.  
(     ) A produção do conhecimento geográfico, na atualidade, se fundamenta em métodos diversificados, desde aqueles ainda 

assentados no positivismo, quanto outros atrelados ao materialismo dialético e à fenomenologia. 
(     ) O interesse em conhecer mais profundamente a África levou à criação de sociedades geográficas responsáveis pela 

organização de várias expedições científicas, fundamentais para o conhecimento e mapeamento daquele continente.  
(     ) A organização dos estados nacionais modernos no século XVII foi o principal motivo que levou à criação dos cursos 

superiores de geografia em todo o mundo, devido à necessidade de planejar o uso e a ocupação de seus territórios.  
(     ) O desenvolvimento da matemática, da estatística e da computação a partir da década de 1960 influenciou as pesquisas e 

os procedimentos metodológicos na geografia, movimento que ficou conhecido como “renovação teorético-quantitativa” 
no Brasil.  

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

Questão 15 
Considerando os princípios do raciocínio geográfico, bem como seus respectivos significados, relacione adequadamente as 
colunas a seguir.  
1. Localização. 
2. Distribuição. 
3. Diferenciação. 
4. Extensão. 
5. Analogia. 
(     ) Busca compreender o modo como objetos, processos e fenômenos naturais e sociais se difundem pelo espaço. 
(     ) Indica a delimitação da área de ocorrência de determinado fenômeno ou processo. 
(     ) Indica a comparação entre diferentes áreas, processos e fenômenos. 
(     ) Corresponde à posição geográfica de todo e qualquer fenômeno na superfície terrestre, indicada por um conjunto de 

sistemas de referências. 
(     ) Refere-se às particularidades de cada área, que se articulam às variações do processo de ocupação e produção do espaço 

e da ocorrência de fenômenos naturais. 
A sequência está correta em 
A) 3, 4, 1, 2, 5. 
B) 2, 4, 5, 1, 3. 
C) 5, 3, 4, 1, 2. 
D) 1, 4, 2, 3, 5.   
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Questão 16 
Observe as imagens a seguir a respeito da ação dos agentes do intemperismo: 
 

Imagem 1 
 

 
(Disponível em: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=240192 Acesso em: 28/06/2022.) 

 

Imagem 2 
 

 
(Disponível em: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59538322 Acesso em: 28/062022.) 

 

Assinale a alternativa em que, respectivamente, os agentes do intemperismo e sua ação estão corretamente identificados. 
A) Ação antrópica na mineração planejada (imagem 1) e ação do gelo na desagregação mecânica das rochas (imagem 2). 
B) Ação dos ventos na esculturação das rochas (imagem 1) e ação da água na dissolução de alguns elementos das rochas 

(imagem 2). 
C) Ação do gelo na esculturação das rochas (imagem 1) e ação dos seres vivos na formação de bolsões de oxigênio nos solos 

(imagem 2). 
D) Ação biológica dos vegetais na dissolução química das rochas (imagem 1) e desagregação mecânica das rochas em 

decorrência das chuvas (imagem 2). 
 

Questão 17 
Sobre a polêmica científica em torno do aquecimento global, analise as afirmativas correlatas e a relação proposta entre elas. 
I. “Nem todos os cientistas que se dedicam ao estudo do clima acreditam que a ação humana seja a principal causa do 

aquecimento global. Um grupo de cientistas chamados de céticos ou negacionistas defende que as alterações climáticas, ao 
longo de milhares de anos, são cíclicas e estão ligadas à intensidade da atividade solar e à ocorrência das erupções vulcâni-
cas, entre outros fatores.” 

 

PORQUE 
 

II. “Suas análises são utilizadas por governos de países que não querem assumir compromissos socioambientais relacionados 
às mudanças climáticas, como os Estados Unidos, e por corporações do setor petrolífero, diretamente ligadas às altas 
emissões de CO2.” 

 

Assinale a alternativa correta. 
A) A primeira é uma afirmativa falsa e a segunda, verdadeira. 
B) A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda, falsa. 
C) As duas afirmativas são verdadeiras, mas sem relação de causalidade entre si. 
D) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica corretamente a primeira. 
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Questão 18 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
(Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/ 

Atlantic_Oceanic-Crust.jpg Sob licença Creative Commons. Acesso em: 28/06/2022.) 
 

Assinale, a seguir, a alternativa que identifica correta e respectivamente a estrutura representada, o processo geológico que 
a origina e o nome da teoria à qual se associa. 
A) Talude continental; processo de subducção; e, tectônica de placas. 
B) Dorsal Mesoatlântica; movimento divergente; e, tectônica de placas. 
C) Placa de Nazca; falhas transcorrentes; e, teoria da deriva continental. 
D) Placa Sul-americana; correntes de convecção; e, teoria da deriva continental. 
 

Questão 19 
Observe o mapa a seguir: 
 

 
(Disponível em: https://g1.globo.com/tsunami-no-pacifico/noticia/2011/03/entenda-o-terremoto-que-atingiu-o-japao.html. Acesso em: 02/07/2022.) 

 

Sobre o fenômeno representado, assinale a afirmativa correta. 
A) A intensidade do choque atingiu cerca de 9,1 graus na Escala Richter, destruindo estradas, residências, escolas e afundando 

uma usina nuclear em Tóquio. 
B) O terremoto de 2011 foi decorrência do movimento isostático entre as placas Norte-Americana e Eurasiática e atingiu 

principalmente a ilha de Kyushu. 
C) A movimentação das placas provocou um forte tsunami, ou seja, o deslocamento de um grande volume das águas oceânicas, 

que destruiu a cidade de Sendai. 
D) O terremoto de 2011, no Japão, considerado um dos piores de sua história, foi originado pelo choque entre as placas 

tectônicas Eurasiática e das Filipinas. 
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Questão 20 
Observe a imagem a seguir: 
 

Número de ocorrências de períodos secos no Paraná, 1977 a 2015 
 

 
(Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbmet/a/kHjyZLqDXPyK6gHvWsQsD4C/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 30/06/2022.) 

 

Período seco se refere ao número de dias consecutivos sem chuva (inferior a 1 mm). Os dados foram agrupados em três 
intensidades de acordo com a duração dos períodos secos: fraca ≥ 10 < 20 dias; moderada ≥ 20 < 30 dias; e severa ≥ 30 dias. 
Para a divisão das classes de períodos secos, o critério adotado foi o conceito de seca agrícola, que liga várias características da 
seca meteorológica (ou hidrológica) aos impactos agrícolas, com foco na escassez de precipitação, considerando, basicamente, 
os períodos médios relacionados à disponibilidade de água no solo para suportar o crescimento e desenvolvimento da maioria 
das culturas agrícolas. 

(Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbmet/a/kHjyZLqDXPyK6gHvWsQsD4C/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 30/06/2022.) 
 

Sobre a ocorrência dos períodos secos no Paraná, assinale a afirmativa correta. 
A) A existência dos períodos secos no Paraná se deve, principalmente, à circulação das massas de ar na América do Sul, uma 

vez que esse estado se localiza em uma zona de pequena variabilidade climática e altimétrica. 
B) Apesar de registrar poucos períodos secos e, em geral, de curta duração, a existência dessas secas afeta a economia do 

Paraná, na medida em que esse estado tem como principal atividade econômica a agropecuária. 
C) A partir dos dados dos mapas, observa-se uma tendência para o aumento da intensidade e da duração dos períodos secos 

em todo o estado do Paraná ao longo dos anos, o que tem afetado a produção agropecuária do estado. 
D) A distribuição espacial dos períodos secos no Paraná aumentou de Oeste para Leste, ou seja, o Leste tende a ser mais seco 

em decorrência da influência do relevo, na medida em que este dificulta a circulação das massas de ar no estado. 
 

Questão 21 
Em 1977, ocorreu a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre a Água, realizada na cidade argentina de Mar Del Plata, 
voltada a debater a pressão sobre os recursos hídricos. A partir dessa Conferência, passou-se a projetar a necessidade de 
gerenciamento integrado da água em todo o mundo, de modo a: 
I. Garantir o acesso à água a um número cada vez maior de pessoas. 
II. Implementar políticas de saneamento básico em áreas urbanas e rurais. 
III. Disseminar políticas de controle da natalidade nos países subdesenvolvidos. 
IV. Preservar as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas. 
V. Reduzir as emissões de dióxido de carbono nos países desenvolvidos. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I, II e IV. 
B) I, III e V. 
C) II, III e IV. 
D) II, IV e V. 
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Questão 22 
Observe as imagens a seguir: 
 

Imagem 1 

 
 

Imagem 2 

 
(MENDONÇA, Francisco. Climatologia: noções básicas e climas do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2007. p. 81.) 

 

Considerando o fenômeno representado, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Água e terra possuem diferenças em relação ao tempo de aquecimento e de resfriamento, o que acarreta em mudanças na 

amplitude térmica anual de áreas litorâneas em relação às áreas continentais e incide na direção dos ventos litorâneos. 
B) Em áreas litorâneas, a amplitude térmica anual é menor, isso quer dizer que a temperatura oscila menos entre a estação 

mais quente e a mais fria, pois a água funciona como um equilibrador de temperaturas, demorando mais para aquecer e 
para resfriar. 

C) As monções correspondem a deslocamentos contínuos de águas superficiais e profundas nos oceanos que se relacionam à 
diferença de densidade da água do mar e aos ventos que sopram na superfície dos oceanos, podendo ser frias ou quentes 
de acordo com o seu local de origem. 

D) As monções, que ocorrem entre o Oceano Índico e o sul e sudeste Asiático, podem ser consideradas como fenômeno similar 
ao representado, na medida em que, no verão, as massas oceânicas provocam chuvas intensas e, no inverno, as massas 
continentais se relacionam aos períodos de seca naquela região. 

 

Questão 23 
O sistema toyotista se difundiu no mundo levando à potencialização da globalização e às transformações significativas na 
Divisão Internacional do Trabalho, trazendo impactos significativos ao mercado de trabalho global e local. 
(SANTOS, A. L.; ROSSINI, R. E. Relações socioespaciais no Japão a partir das experiências de imigrantes do Brasil: discriminação de raça/etnia e gênero e 

negação de direitos. In: ALVES, Flamarion D. (et.al.) (Orgs.) A dimensão política no espaço – conflitos e desigualdades territoriais na sociedade 
contemporânea. Alfenas: Unifal, 2019. p. 60-83.) 

 

São considerados impactos do Toyotismo no mercado de trabalho, EXCETO: 
A) Contratação preferencial de trabalhadores jovens. 
B) Redução do número de empregos no setor industrial. 
C) Precarização e segmentação do mercado de trabalho. 
D) Contenção na oferta de empregos no setor de serviços. 
 

Questão 24 
A partir das décadas de 1960/1970, ocorreram profundas mudanças na agropecuária brasileira. Uma dimensão dessas 
mudanças corresponde à modernização conservadora no campo. São consideradas características da modernização 
conservadora no campo brasileiro, EXCETO: 
A) A associação com os pressupostos da revolução verde, a partir da dinamização técnica da base produtiva. 
B) O aumento na oferta de alimentos, em especial considerando-se as demandas alimentares do mercado interno. 
C) A majoração da dependência financeira do agricultor, da dependência tecnológica e a elevação da degradação ambiental. 
D) A ampliação da concentração fundiária, inclusive com a incorporação de novas áreas destinadas à produção agropecuária. 
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Questão 25 
Limites e fronteiras são construções históricas, sociais, políticas e econômicas e, genericamente, delimitam “onde um estado 
nacional termina e outro começa” e vice-versa. O mapa a seguir evidencia o processo de construção das fronteiras brasileiras 
na Primeira República; observe: 
 

 
(Disponível em: https://www.labmundo.org/wp-content/uploads/2021/07/Atlas-da-Politica-Brasileira-de-Defesa.pdf. Acesso em: 03/06/2022.) 

 

Sobre o processo de construção das fronteiras brasileiras no período da Primeira República, assinale a afirmativa correta. 
A) O litígio fronteiriço entre Brasil e Suriname levou à Questão do Pirara, solucionada em 1904, a partir de arbitragem 

internacional que levou à divisão quase equitativa da área em disputa entre esses dois estados nacionais. 
B) O Brasil foi, nessa época, um dos atores mais importantes na Guerra do Paraguai, considerado o mais violento conflito 

armado na geopolítica da América do Sul e que causou ao Paraguai muita destruição e perda de territórios. 
C) A Questão do Território do Acre foi solucionada por meio do Acordo de Petrópolis, firmado entre Brasil e Bolívia em 1903, 

sendo que, além de indenizar a Bolívia, o Brasil cedeu a esse país algumas faixas de terra na foz do rio Aruanã. 
D) A Questão de Palmas teve origem no Tratado de Santo Idelfonso (1750) que firmou as fronteiras entre Portugal e Argentina 

estabelecendo a bacia do rio Chapecó, habitada, exclusivamente, por brasileiros, como fronteira entre ambos. 
 

Questão 26 
Sobre a questão da moradia nas cidades brasileiras, analise as afirmativas correlatas e a relação proposta entre elas.  
I. “O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), movimento social que luta pelo direito à moradia nos centros urbanos, 

foi fundado no Brasil, em 2007, primeiramente nas três capitais da região Sul e, desde então, se alastrou por todo o Brasil 
como resposta às dificuldades de acesso à moradia pelos trabalhadores pobres.” 

 

PORQUE 
 

II. “O processo de urbanização brasileiro é marcado por inúmeras contradições e uma delas se relaciona justamente à questão 
da moradia e seu acesso. Se, de um lado, encontramos pessoas com acesso aos benefícios da modernidade e a moradias 
modernas e seguras, de outro, existem milhares de pessoas que vivem em condições sub-humanas nos grandes centros 
urbanos, habitando moradias precárias e áreas carentes de infraestrutura.” 

 

Assinale a alternativa correta. 
A) A primeira é uma afirmativa falsa e a segunda, verdadeira. 
B) A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda, falsa. 
C) As duas afirmativas são verdadeiras, mas sem relação de causalidade entre si. 
D) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica corretamente a primeira. 
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Questão 27 
O crescimento do setor agropecuário no Brasil tem sido muito expressivo desde, pelo menos, a década de 1970. Conside-
rando a produção de soja no Brasil, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O relevo da região Centro-Oeste, constituído por chapadas de topos planos, facilitou a utilização de máquinas e equipamen-

tos agrícolas na produção de soja e representa um aspecto importante para compreender a acelerada expansão dos cultivos 
para essa região. 

B) A produção da soja nos moldes da empresa rural tem levado a mudanças profundas na relação entre o produtor rural e a 
terra, com ampliação da valorização do conhecimento tradicional no trabalho com a terra, de modo a obter taxas crescentes 
de produtividade e produção. 

C) A construção de infraestrutura como rodovias, hidrovias, hidrelétricas e ferrovias associadas à expansão do complexo 
produtivo da soja tem aumentado a degradação ambiental associada a tal atividade, tanto nas áreas diretamente envolvidas 
com a produção quanto no seu entorno. 

D) O cultivo de soja no país teve início nos estados da região Sul, expandindo-se a partir das décadas de 1970 e 1980 em direção 
às fronteiras agrícolas do Paraná e da região Centro-Oeste, sendo os maiores produtores na atualidade os estados de Mato 
Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás. 

 

Questão 28 
Observe o gráfico a seguir: 
 

Brasil – Taxas brutas de natalidade e mortalidade – 2010-2020 

 
(Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/2/bn_2021_v29.pdf Acesso em: 04/07/2022.) 

 

Com base nos dados do gráfico a respeito do crescimento demográfico brasileiro, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os indicadores relativos às taxas brutas de natalidade e mortalidade evidenciam que a população brasileira está entrando 

na segunda fase da transição demográfica. 
II. A variação das taxas brutas de natalidade e mortalidade entre 2010 e 2020 indica a persistência no declínio do crescimento 

demográfico no Brasil. 
III. A taxa bruta de mortalidade da população brasileira não foi afetada pela pandemia de Covid-19 entre 2019 e 2020. 
IV. A queda acentuada na taxa bruta de natalidade em 2016 se associa à epidemia do Zika vírus que atingiu a população 

brasileira naquele período. 
V. A taxa bruta de mortalidade da população brasileira é, historicamente, altamente influenciada pela estrutura etária da 

população. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I, II e IV. 
B) I, III e V. 
C) II, III e IV. 
D) II, IV e V. 
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Questão 29 
Observe o cartograma a seguir: 
 

 
(LIMA, José A. Sudão: a próxima tragédia da África? Revista Época, edição de 13/12/2010. Disponível em: 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/foto/0,,44013647,00.jpg. Acesso em: 04/07/2022.) 
 

O Sudão conquistou sua independência da Inglaterra em 1956 e, desde então, tem sido governado por regimes de orientação 
islâmica sediados em Cartum, a capital do país. O Sudão possui mais de 400 grupos étnicos com línguas e costumes próprios, 
sendo o árabe a única língua comum entre eles. Em 2011, esse país perdeu, aproximadamente, 25% de sua área com a 
independência do Sudão do Sul. E, desde 2003, a população sudanesa enfrenta um violento conflito interno, na região de 
Darfur. Sobre o conflito em Darfur, assinale a afirmativa correta. 
A) Tem sua origem relacionada às disputas em torno da água entre os agricultores de grupos étnicos variados e pastores 

seminômades de ascendência árabe, em uma área atingida por secas cada vez mais frequentes, fome crescente e 
desertificação.  

B) A população de Darfur é constituída por um terço de grupos étnicos de ascendência árabe e dois terços de variadas etnias, 
sendo que a economia regional está baseada na agricultura comercial e na produção de petróleo, o que explica a elevada 
renda per capita local frente ao resto do país. 

C) O conflito é considerado um foco de tensão permanente na região, uma vez que cotidianamente ocorrem ações violentas 
de grupos armados que levam a maciços deslocamentos da população civil, o que tem motivado o estabelecimento de 
sanções ocidentais e chinesas ao governo sudanês.  

D) A população de Darfur se rebelou contra o governo sudanês em função das divergências em relação ao recebimento dos 
royalties do petróleo e, desde 2007, foram organizados grupos paramilitares multiétnicos denominados janjaweed, que 
lutam contra as tropas militares enviadas por Cartum. 

 

Questão 30 
Sobre os processos de globalização e mundialização, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O fim da bipolaridade socialismo-capitalismo foi considerado, na época, como o início de uma era de grande paz social, 

harmonia política e prosperidade econômica. 
(     ) O mundo multipolar que emergiu com o fim da bipolaridade foi marcado pelo estabelecimento de alianças militares, a 

exemplo do Pacto de Varsóvia e OTAN. 
(     ) A despeito de a globalização da economia atingir todos os setores produtivos, aquele que ganhou mais dinamismo nesse 

processo foi o financeiro. 
(     ) O fluxo de pessoas em movimento, na atualidade, supera em muito a circulação do capital financeiro em escala mundial. 
(     ) A mundialização atual é marcada por uma grande contradição entre os fluxos de mercadorias, serviços, e produtos e o 

aumento da miséria, violência e desemprego. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V, F, V. 
B) F, V, F, F, V. 
C) V, V, F, V, F. 
D) F, F, V, V, F. 
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Questão 31 
Observe o mapa a seguir: 
 

Estoque de armas nucleares – 2018 

 
(SIPRI. World nuclear forces. In: Yearbook 2019: armaments, disarmament and international security. Oxford: Oxford University Press, 2019. Disponível 

em: <https://www.sipri.org/yearbook/2019/06>. Acesso em: 03/07/2022.) 
 

Uma das características da Guerra Fria foi a corrida armamentista entre Estados Unidos e ex-União Soviética. Essas duas 
superpotências, à época, investiram maciçamente na produção de armas nucleares. Embora a Guerra Fria entre essas duas 
superpotências tenha terminado em 1991, o arsenal nuclear existente hoje, no mundo, pode exterminar toda a vida existente 
no Planeta. Sobre a questão nuclear e os focos de tensão, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A tensão permanente entre Israel e seus vizinhos islâmicos é um dos argumentos utilizados por este estado nacional para 

justificar o investimento em armamentos, inclusive nucleares. 
B) A disputa entre Índia e Paquistão pelo controle da Caxemira é um foco de tensão permanente, tanto na escala regional 

quanto global, na medida em que ambos possuem expressivo arsenal nuclear. 
C) O chamado “Clube Nuclear”, integrado pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 

Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, foi constituído no período da Guerra Fria. 
D) A partir da década de 1970, passou a vigorar, em todo o mundo, o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) que, apesar 

de contar com a adesão de mais de 160 países, não foi ratificado por ex-União Soviética, Índia e Reino Unido. 
 

Questão 32 
A fundação da Organização das Nações Unidas (ONU) foi estabelecida pela Carta das Nações Unidas, em 24 de outubro de 
1945, na cidade de São Francisco (EUA). Esse documento foi assinado por 51 países, dentre os quais, o Brasil. Atualmente, a 
ONU é composta por 193 países-membros e dois membros observadores, a Palestina e o Vaticano. Sobre a ONU, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) Apresenta caráter supranacional voltado à promoção da paz e dos direitos humanos. 
B) Promove ações de cooperação internacional nos âmbitos social, econômico e ambiental. 
C) Propõe soluções pacíficas para conflitos e exerce grande influência na diplomacia internacional.  
D) Aprova ações armadas, missões de paz e embargos a países considerados ameaças à paz mundial. 
 

Questão 33 
Mas o terreno aumentava de soltado. E as árvores iam se abaixando menorzinhas [...] De vir lá, só algum tatú, por mel e 
mangaba. [...] Ali onde o campo larguêia. [...] Se acabou o capinzal de capim-redondo e paspalho, e paus espinhosos, que mesmo 
as môitas daquele de prateados feixes, capins assins. Acabava o grameal, naquelas paragens pardas. Aquilo, vindo aos poucos, 
dava um peso extrato, o mundo se envelhecendo, no descampante. Acabou o sapé brabo do chapadão. 

(ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 63.) 
 

O fragmento literário destacado se refere ao seguinte domínio morfoclimático brasileiro: 
A) Cerrado. 
B) Caatinga. 
C) Pampas ou campos. 
D) Pantanal mato-grossense. 
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Questão 34 
A partir de meados do século XX, observou-se nos países desenvolvidos o deslocamento do foco da produção em massa para 
a produção cada vez maior de bens, serviços e símbolos no âmbito da Terceira Revolução Industrial, o que levou à ampliação 
da “indústria do entretenimento”. A indústria do entretenimento pode ser caracterizada como qualquer atividade desempe-
nhada no tempo livre dos trabalhadores e/ou com o intuito de diversão. Sobre a indústria do entretenimento no contexto 
da Terceira Revolução Industrial, assinale a afirmativa correta. 
A) A indústria do entretenimento, na concepção das massas trabalhadoras, é responsável por sua alienação e escapismo. 
B) As atividades relacionadas à indústria do entretenimento implicam na produção de máquinas e equipamentos de alto valor 

agregado. 
C) A indústria do entretenimento ocupou o tempo livre duramente conquistado pelos trabalhadores e transformou o lazer em 

consumo. 
D) A sociedade pós-industrial passou a valorizar o realismo, o pragmatismo e o coletivismo no setor de entretenimento, 

especialmente nos países desenvolvidos. 
 

Questão 35 
Políticas de Estado são ações que balizam as decisões econômicas, sociais, energéticas e ambientais de um país. Constituem-se em 
longo prazo, sendo garantidas por governos que se alternam, mas que mantêm os programas das políticas já implementadas. Sobre 
as políticas de Estado para o setor energético no Brasil, considerando as últimas três décadas, assinale a afirmativa correta. 
A) O investimento na matriz energética nuclear com a ampliação de seu uso na região metropolitana do Rio de Janeiro. 
B) A busca pela eficiência energética, incluindo o estímulo à diversificação da frota nacional para motores híbridos e elétricos. 
C) O estímulo ao uso de fontes de energia não renováveis, especialmente a partir da descoberta das reservas de petróleo e gás 

do pré-sal. 
D) A proposta de criação de um voucher-diesel para mais de 800 mil caminhoneiros autônomos, em decorrência da elevação 

do preço dos combustíveis. 
 

Questão 36 
Observe o mapa a seguir: 
 

Movimentos separatistas na Europa e no Cáucaso (2015) 
 

 
(Disponível em: www.theguardian.com/world/2015/sep/25/catalonia-votes-democracy- 

election-independence-spain. Acesso em: 06/07/2022.) 
 

Sobre alguns dos movimentos destacados, assinale a afirmativa correta. 
A) O movimento separatista da Padânia alega sustentar economicamente as províncias italianas do norte do país. 
B) A Chechênia, província separatista ucraniana, é estratégica para o escoamento da produção agropecuária daquele país. 
C) O povo basco, um dos mais antigos da Europa, encontra-se hoje dividido entre a Espanha e Portugal e reivindica sua 

independência política. 
D) A Bélgica encontra-se, atualmente, em uma situação de instabilidade política associada às propostas de separação entre as 

províncias de Flandres e Valônia. 
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Questão 37 
A respeito dos problemas em torno do acesso à água, observa-se que, em geral, eles se relacionam à diferença entre sua 
disponibilidade e a demanda das sociedades. No Brasil, desde, aproximadamente, o ano de 2010, os problemas e os conflitos 
em torno da água vêm se acentuando. Sobre os problemas relacionados à água no Brasil, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A cidade de São Paulo enfrentou, ao longo de 2015, um severo racionamento de água em função do colapso do sistema 

Cantareira, principal manancial de abastecimento dessa cidade. 
B) O processo de degradação dos solos e contaminação dos mananciais vem afetando a região do Cerrado, considerada como 

o grande reservatório hídrico nacional e berço das nascentes de alguns dos principais rios brasileiros. 
C) A região do Polígono das Secas é aquela que, no Brasil, tradicionalmente é assolada pela deficiência hídrica e pela “indústria 

da seca”, problemas que foram solucionados a partir de 2018 com a Transposição do Rio São Francisco. 
D) A falta de chuva não é a única responsável pela crise hídrica no Brasil, pois a retirada da cobertura vegetal do solo, agravada 

por atividades como agronegócio e mineração, contribuem para reduzir ainda mais a disponibilidade de água. 
 

Questão 38 
Ao contrário do que ocorreu no passado, quando migrantes europeus tiveram total liberdade para cruzar oceanos e se 
estabelecer em outras terras, atualmente, não existe essa ampla liberdade. São considerados aspectos relacionados aos 
processos migratórios em escala mundial na atualidade, EXCETO: 
A) O drama dos imigrantes que tentam chegar à Europa atravessando o Mar Mediterrâneo em embarcações precárias foi 

agravado, nos últimos anos, pelos conflitos que atingiram a Síria e a Líbia. 
B) Os migrantes africanos que se dirigem para a União Europeia passaram a ser acolhidos em um centro de triagem localizado 

na Ilha de Lampedusa, na Itália, a partir de onde são recebidos pelos demais países europeus. 
C) O processo de imigração clandestina de latino-americanos para os Estados Unidos é intermediado pelos “coyotes”, equipes 

que funcionam à margem da lei e que cobram elevadas taxas para levá-los aos Estados Unidos. 
D) Os Estados Unidos e a União Europeia ergueram nas, últimas décadas, diversos tipos de barreiras anti-imigração, tais como 

a exigência de visto de entrada para muitos viajantes e a construção e/ou a ampliação de muros fronteiriços. 
 

Questão 39 
Sobre o grupo jihadista Estado Islâmico, analise as afirmativas correlatas e a relação proposta entre elas.  
I. “O grupo jihadista denominado Estado Islâmico surgiu no início do século XXI a partir de uma ramificação da Al-Qaeda no 

Iraque. Mesmo com a ocupação do Iraque, a partir de 2003, pelas tropas anglo-estadunidenses, o grupo não se desfez e 
ressurgiu após a retirada estrangeira e a ascensão dos xiitas ao poder naquele país.” 

 

PORQUE 
 

II. “Mesmo infringindo todas as normas dos direitos humanos universais, o Estado Islâmico conseguiu reunir adeptos de vários 
países do mundo. Desde 2013, o grupo cresceu em função da pilhagem de recursos das áreas ocupadas, do recrutamento 
de soldados pela ideologia jihadista (guerra santa) e em função dos pagamentos oferecidos aos combatentes.” 

 

Assinale a alternativa correta. 
A) A primeira é uma afirmativa falsa e a segunda, verdadeira. 
B) A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda, falsa. 
C) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
D) As duas afirmativas são verdadeiras, mas sem relação de causalidade entre si. 
 

Questão 40 
A África será o primeiro continente a sofrer com o aumento da temperatura e a seca. Com tudo indicando uma tendência 
desfavorável, era preciso reagir. Adotar uma nova abordagem: em vez de distribuir comida, não valeria mais a pena atacar 
diretamente as raízes do problema? 

(Disponível em: https://diplomatique.org.br/search/HERTSGAARD/. Acesso em: 07/07/2022.) 
 

A partir de 2007, 11 países africanos localizados no Sahel, na fronteira Sul do deserto do Sahara, se reuniram e se compro-
meteram a plantar árvores de modo a combater o avanço da desertificação. Tal iniciativa recebeu o nome de “A Grande 
Muralha”: 
A) Verde. 
B) Africana. 
C) Humana. 
D) Reflorestada. 
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INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

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

2. 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 o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: smartphones, notebooks, tocadores de músicas e streamings (digitais ou 
analógicos), tablets, gravadores multimídia, máquinas de calcular, câmeras fotográficas, controles de alarme de carro, 
smartwatch ou qualquer outro modelo de relógio, pulseiras magnéticas ou qualquer outro equipamento eletrônico que 
possa interferir no processo, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 
Caso o candidato seja surpreendido portando os citados aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, o fato será 
lavrado no Termo de Ocorrência e ele será ELIMINADO automaticamente do Processo Seletivo Interno. Não será permitida 
a utilização, pelo candidato, durante a realização da prova escrita, de óculos escuros (exceto para correção visual ou 
fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.). 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo Interno, no dia da realização das provas escritas 
objetivas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. A prova objetiva constará de 5 (cinco) questões sobre fundamentos da educação e 35 (trinta e cinco) questões específicas 
da disciplina ou área escolhida. 

5. 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 a área/disciplina a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, 
detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as áreas/disciplinas. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. Ao término da prova, o candidato deverá aguardar o 
recolhimento de seu material pelo Fiscal de Aplicação, bem como a conferência de seus dados, podendo retirar-se da sala 
de provas somente após a autorização. 

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 será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas levando o caderno de provas no decurso dos 
últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato somente poderá retirar-se do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o caderno de 
provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado 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 Interno.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os resultados provisórios (prova objetiva) do Processo Seletivo Interno serão disponibilizados no portal institucional da SEED, 
na página do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, bem como na página do Instituto Consulplan 
(www.institutoconsulplan.org.br), conforme anexo I do Edital. 

- O candidato que desejar interpor recurso disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação dos 
resultados, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo Interno no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, acessado 
mediante o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo 

Seletivo Interno. 




